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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

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

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. επισημαίνει ότι τόσο οι γενικοί προσανατολισμοί οικονομικής πολιτικής όσο και το 
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης αναφέρονται σε δημόσιες δαπάνες συνδεόμενες με 
την ηλικία· αναγνωρίζει ότι η ακριβής συνεκτίμηση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων 
αποτελεί μόνο μία από τις πολλές προϋποθέσεις της βιωσιμότητας· ζητά να ληφθεί 
δεόντως υπόψη η διάσταση αυτή στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της οικονομικής 
διακυβέρνησης·

2. υπενθυμίζοντας ότι ένα βιώσιμο και εύρυθμο συνταξιοδοτικό σύστημα είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών, καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει ένα σύστημα που να λαμβάνει ευλόγως υπόψη το πλήρες κόστος των 
συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων κατά τη δρομολόγηση αποφάσεων που συνδέονται με 
τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος·

3. τονίζει ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών απαιτεί να συνεκτιμηθεί το σύνολο 
του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους· υπενθυμίζει ότι οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις δεν 
είναι μόνο αποταμιεύσεις που προορίζονται για την καταβολή σύνταξης· ζητά να 
καταστεί διαφανής η πλήρης έκταση των μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων του 
δημόσιου συστήματος συνταξιοδότησης με τον συνυπολογισμό τους στον λόγο του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕγχΠ·

4. επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώνουν πληρέστερα την ενωσιακή διάσταση 
στις πολιτικές τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων·

5. παρατηρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι αναγκαίες στο 
πλαίσιο της δημογραφικής γήρανσης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, 
αλλά επισημαίνει συγχρόνως ότι ο πρώτος στόχος της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος για όλους·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός ορισμού της 
επαρκούς συνταξιοδοτικής παροχής, με τη μορφή ενός συνόλου αγαθών και υπηρεσιών 
που οι ηλικιωμένοι χρειάζονται για μια αξιοπρεπή διαβίωση·

7. αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει τέλειο συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά είναι πεπεισμένο ότι 
πρέπει να βρεθεί ένα ισορροπημένο σύστημα πολλών πυλώνων που να περιλαμβάνει 
δημόσια, επαγγελματικά και ιδιωτικά συστήματα, όπως επίσης κεφαλαιοποιητικά και μη 
κεφαλαιοποιητικά συστήματα· πιστεύει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να καθορίσει ένα 
ελάχιστο εισοδηματικό επίπεδο-στόχο για μετά τη συνταξιοδότηση, ώστε να αποτραπεί η 
αύξηση της φτώχειας στον γηράσκοντα πληθυσμό·
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8. παρατηρεί ότι, έστω κι αν υπάρχουν περισσότερα συνταξιοδοτικά προϊόντα στην αγορά, 
δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες·

9. διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι κατά κανόνα δεν εργάζονται έως τη θεωρητική ηλικία 
συνταξιοδότησής τους· τονίζει ότι κύρια προτεραιότητα για την επίτευξη της 
βιωσιμότητας είναι να εξασφαλιστεί η ικανότητα των εργαζομένων να εργάζονται έως 
αυτή την ηλικία με την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για τη βελτίωση της 
απασχόλησης·

10. πιστεύει ότι ένα υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης είναι η καλύτερη απάντηση για να 
εξασφαλιστεί η χρηματοδοτική βάση των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων, και 
ότι η ΕΕ πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στους τρόπους για την επίτευξη υψηλού 
βαθμού συμμετοχής στην αγορά εργασίας και υψηλού ποσοστού απασχόλησης·

11. θεωρεί ότι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης πρέπει να συσχετιστεί με το 
προσδόκιμο επιβίωσης και τις συνθήκες εργασίας·

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ (ΙΕΣΠ)

12. παρατηρεί ότι η εφαρμογή της οδηγίας ΙΕΣΠ από τα κράτη μέλη έχει κατά κανόνα 
καθυστερήσει· κατανοεί ότι τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά την 
ενσωμάτωση των νέων αυτών κανόνων και αρχών στο εθνικό τους σύστημα· 

13. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει πότε αρχίζει μια διασυνοριακή δραστηριότητα, 
λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας για τους αποσπασμένους 
εργαζομένους και την κατάσταση των εκπατρισμένων εν γένει, και ότι η εθνική 
κοινωνική και εργατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής 
συμμετοχής, εφαρμόζεται μόνο στα συνταξιοδοτικά συστήματα· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τους κανόνες για τις τεχνικές προβλέψεις, ιδίως όσον 
αφορά το τεχνικό επιτόκιο, ώστε να αποφευχθεί το εποπτικό αρμπιτράζ· πιστεύει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να επιτρέψουν την «περιχαράκωση» (ring fencing)·

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

14. θεωρεί ότι η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί πολύτιμη αφετηρία για την ανάπτυξη ενός 
καθεστώτος φερεγγυότητας για τα ΙΕΣΠ· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο καθεστώς πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των συντάξεων, ιδίως όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών 
χαρτοφυλακίων και τον φορέα ειδικού σκοπού που διαχειρίζεται ένα ομοιογενές 
χαρτοφυλάκιο συνταξιοδοτικών προϊόντων·

15. θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν στα ΙΕΣΠ τα ποιοτικά στοιχεία της 
Φερεγγυότητας ΙΙ· επισημαίνει ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με τη συνετή διαχείριση κινδύνων·

16. παρατηρεί ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των ΙΕΣΠ, 
εξακολουθούν να τελούν υπό ρύθμιση και εποπτεία ως αυτοτελείς χρηματοοικονομικές 
οντότητες, ενώ στην πράξη οι δραστηριότητες αυτές αναλαμβάνονται από ομίλους 
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ετερογενών δραστηριοτήτων· 

17. πιστεύει ότι η νεότευκτη Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων) πρέπει να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός 
καθεστώτος φερεγγυότητας για τα συνταξιοδοτικά ταμεία εν γένει και για τα ΙΕΣΠ 
ειδικότερα·

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

18. σημειώνει την ευρεία ποικιλομορφία στην υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας για την 
αφερεγγυότητα· παρατηρεί ότι, αν και οι νομοθετικές απαιτήσεις ενδέχεται να είναι 
επαρκείς, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ανεπαρκές, κάτι που αντιστρατεύεται τον στόχο 
της οδηγίας· επισημαίνει το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
οποίες σχετίζονται με την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει το άρθρο 8 της 
οδηγίας, ενδέχεται να τεθούν ζητήματα όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο κάποια από τα 
μέτρα αυτά επαρκούν για την προστασία των συμφερόντων των απασχολουμένων και των 
συνταξιούχων και ότι ορισμένα ζητήματα χρειάζεται να αντιμετωπιστούν·

19. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας αυτής, να 
κινηθεί κατά των κρατών μελών όποτε συντρέχει λόγος και, κατά την επανεξέταση της 
οδηγίας, να λάβει υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τις χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις του εργοδότη έναντι του υπαλλήλου ή του συνταξιοδοτικού του ταμείου·  
πιστεύει ότι, κατ’ αρχήν, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που παρέχει ο εργοδότης στον 
εργαζόμενο πρέπει να είναι πλήρως χρηματοδοτούμενα και διαχωρισμένα από τον 
εργοδότη·

20. τονίζει ότι τα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς φερεγγυότητας για τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των ΙΕΣΠ, και το σύστημα εγγύησης των συντάξεων 
συνδέονται στενά με την ικανοποιητική επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με το 
άρθρο 8 της οδηγίας για την αφερεγγυότητα·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

21. διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν πολύ περιορισμένη γνώση των συνταξιοδοτικών 
θεμάτων· πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν καλύτερη πληροφόρηση για κάθε 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα που θεμελιώνουν, για τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται, 
για την ασφάλεια και τη δυνατότητα μεταφοράς του δικαιώματος αυτού, καθώς και για 
την ενδεχόμενη ανάγκη πρόσθετης αποταμίευσης για να επιτευχθεί ένα επιδιωκόμενο 
επίπεδο·

22. σημειώνει ότι η ύπαρξη περισσότερων δυνατοτήτων επιλογής δεν είναι πάντοτε 
καλύτερη· υπογραμμίζει ότι το θέμα δεν προκαλεί αρκετό ενδιαφέρον στους 
εργαζομένους και είναι άκρως πολύπλοκο· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν κατ’ αρχήν 
προεπιλεγμένες λύσεις, κατά προτίμηση με υποχρεωτική συμμετοχή, και ότι οι 
δυνατότητες αυτοεξαίρεσης πρέπει να είναι περιορισμένες·

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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23. υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος Barroso απέδωσε προτεραιότητα στις συντάξεις ήδη κατά την 
πρώτη του θητεία· πιστεύει ότι μέχρι στιγμής λείπει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση· καλωσορίζει την Πράσινη Βίβλο σαν πρώτο βήμα στην κατεύθυνση μιας 
τέτοιας προσέγγισης· προσβλέπει σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις στο εγγύς 
μέλλον·

24. καλεί την Επιτροπή να οργανωθεί με αυξημένη επικέντρωση στις συντάξεις 
συγκροτώντας ομάδα εργασίας υπό την προεδρία του Προέδρου Barroso, η οποία να 
καλύπτει τις σχετικές με συνταξιοδοτικά θέματα αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων 
ΓΔ, και ιδίως των ΓΔ ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD και SANCO, καθώς και των 
υπηρεσιών της Eurostat και της ΕΚΤ.


