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Τροπολογία 1
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι αξίες των ταμείων 
αλληλασφάλισης αντιστοιχούν στις 
θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου·

1. υπενθυμίζει ότι οι αξίες των ταμείων 
αλληλασφάλισης αντιστοιχούν στις 
θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου· υπογραμμίζει ότι 
βασιζόμενα σε αξίες αλληλεγγύης, τα 
ταμεία αλληλασφάλισης αποτελούν 
σημαντικούς φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που πρέπει να αναγνωρίζονται 
περισσότερο, ιδίως λόγω της καθιέρωσης 
του ευρωπαϊκού καθεστώτος·

Or. fr

Τροπολογία 2
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι αξίες των ταμείων 
αλληλασφάλισης αντιστοιχούν στις 
θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου·

1. υπενθυμίζει ότι οι αξίες των ταμείων 
αλληλασφάλισης αντιστοιχούν στις 
θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου· υπενθυμίζει ότι σε 
σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας, τα ταμεία 
αλληλασφάλισης λειτουργούν βάσει των 
αξιών της εθελοντικής και ανοικτής 
συμμετοχής, των ίσων δικαιωμάτων 
ψήφου (ένα μέλος μία ψήφος), της 
ανεξαρτησίας και της αυτονομίας χωρίς 
μετοχικό κεφάλαιο·
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Or. en

Τροπολογία 3
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης είναι εθελοντικές ομάδες 
προσώπων (φυσικών ή νομικών) σκοπός 
των οποίων είναι να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες των μελών τους και όχι να 
επιτύχουν απόδοση της επένδυσης, ότι 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αξίες της 
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και ότι η 
διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με 
δημοκρατικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 4
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι υπάρχουν δύο βασικοί 
τύποι ταμείων αλληλασφάλισης στην 
Ευρώπη, οι εταιρείες «αλληλοβοήθειας» 
(ή «πρόνοιας για την υγεία») και οι 
εταιρείες «αλληλασφάλισης». Οι εταιρείες 
«αλληλοβοήθειας» παρέχουν προνοιακή 
κάλυψη η οποία είναι επικουρική, 
συμπληρωματική ή ενσωματωμένη στα 
συστήματα υποχρεωτικής κοινωνικής 
προστασίας. Οι εταιρείες 
«αλληλασφάλισης» μπορούν να καλύψουν 
κάθε είδος κινδύνου για την ιδιοκτησία 
και για τη ζωή. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
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τα ταμεία αλληλασφάλισης μπορούν να 
παρέχουν υπηρεσίες και σε άλλους τομείς, 
όπως ο τομέας της στέγασης ή των 
πιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 5
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης παίζουν μείζονα ρόλο 
στην οικονομία της ΕΕ προσφέροντας 
ιατρική περίθαλψη και κοινωνικές παροχές 
σε πάνω από 160 εκατομμύρια ευρωπαίων 
πολιτών, ότι αντιπροσωπεύουν πάνω από 
180 δις ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές, κι 
ότι απασχολούν πάνω από 350.000 άτομα 
εντός της ΕΕ·

2. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης παίζουν μείζονα ρόλο 
στην οικονομία ορισμένων κρατών μελών
προσφέροντας ιατρική περίθαλψη και 
κοινωνικές παροχές σε πάνω από 160 
εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών, ότι 
αντιπροσωπεύουν πάνω από 180 δις ευρώ 
σε ασφαλιστικές εισφορές, κι ότι 
απασχολούν πάνω από 350.000 άτομα 
εντός της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι σε άλλα 
κράτη μέλη οι υπηρεσίες αυτού του 
είδους προσφέρονται από 
συνεταιρισμούς·

Or. en

Τροπολογία 6
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης παίζουν μείζονα ρόλο 
στην οικονομία της ΕΕ προσφέροντας 
ιατρική περίθαλψη και κοινωνικές παροχές 
σε πάνω από 160 εκατομμύρια ευρωπαίων 

2. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης παίζουν μείζονα ρόλο 
στην οικονομία της ΕΕ προσφέροντας 
ιατρική περίθαλψη και κοινωνικές παροχές 
σε πάνω από 160 εκατομμύρια ευρωπαίων 
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πολιτών, ότι αντιπροσωπεύουν πάνω από 
180 δις ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές, κι 
ότι απασχολούν πάνω από 350.000 άτομα 
εντός της ΕΕ·

πολιτών, ότι αντιπροσωπεύουν πάνω από 
180 δις ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές, κι 
ότι απασχολούν πάνω από 350.000 άτομα 
εντός της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης διευκολύνουν την 
πρόσβαση στην περίθαλψη, την 
κοινωνική ένταξη και ότι συμμετέχουν 
πλήρως στην παροχή υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 7
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι, με το 25% της αγοράς 
ασφαλίσεων και το 70% του συνολικού 
αριθμού των επιχειρήσεων του κλάδου, η 
ενιαία αγορά δεν μπορεί να αγνοεί τα 
ταμεία αλληλασφάλισης·

4. τονίζει ότι, με το 25% της αγοράς 
ασφαλίσεων και το 70% του συνολικού 
αριθμού των επιχειρήσεων του κλάδου, η 
ενιαία αγορά δεν μπορεί να συνεχίσει να 
αγνοεί τα ταμεία αλληλασφάλισης1· ότι 
πρέπει να επωφεληθούν από το 
ευρωπαϊκό καθεστώς για να έχουν πλήρη 
ισοτιμία με τις άλλες μορφές 
επιχειρήσεων στην Ένωση· υπενθυμίζει 
ότι η πολυμορφία των επιχειρηματικών 
μορφών συνιστά πλούτο, ο οποίος πρέπει 
να αναγνωριστεί πλήρως και να 
ενθαρρυνθεί·
____________
1 COM(2011)0206.

Or. fr

Τροπολογία 8
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι συντάξεις γήρατος 
και χηρείας αποτελούν το σημαντικότερο 
τμήμα των δαπανών κοινωνικής 
προστασίας κι ότι η δημογραφική γήρανση 
απειλεί να ασκήσει πίεση στις δημόσιες 
δαπάνες κοινωνικής προστασίας·

5. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης είναι ιδιαίτερα 
δραστήρια στον τομέα της υγείας, της 
μακροχρόνιας περίθαλψης, των 
συντάξεων και των κοινωνικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του 
τομέα της δημογραφικής γήρανσης και 
ότι η συμμετοχή των ταμείων 
αλληλασφάλισης ως κύριων 
ενδιαφερόμενων φορέων είναι ζωτικής 
σημασίας για το μακροχρόνιο μέλλον της 
κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δημογραφική γήρανση ασκεί 
πίεση στις δημόσιες δαπάνες κοινωνικής 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι συντάξεις γήρατος και 
χηρείας αποτελούν το σημαντικότερο 
τμήμα των δαπανών κοινωνικής 
προστασίας κι ότι η δημογραφική γήρανση 
απειλεί να ασκήσει πίεση στις δημόσιες 
δαπάνες κοινωνικής προστασίας·

5. επισημαίνει ότι οι συντάξεις γήρατος και 
χηρείας αποτελούν το σημαντικότερο 
τμήμα των δαπανών κοινωνικής 
προστασίας των κρατών μελών, ότι η 
δημογραφική γήρανση θέτει επί του 
παρόντος σημαντικές προκλήσεις στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, υποβάλλοντας 
ιδίως σε δοκιμασία τις εθνικές 
δημοσιονομικές ισορροπίες και 
απειλώντας να ασκήσει πίεση στις 
δημόσιες δαπάνες κοινωνικής προστασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 10
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι συντάξεις γήρατος και 
χηρείας αποτελούν το σημαντικότερο 
τμήμα των δαπανών κοινωνικής 
προστασίας κι ότι η δημογραφική γήρανση 
απειλεί να ασκήσει πίεση στις δημόσιες 
δαπάνες κοινωνικής προστασίας·

5. επισημαίνει ότι οι συντάξεις γήρατος και 
χηρείας αποτελούν το σημαντικότερο 
τμήμα των δαπανών κοινωνικής 
προστασίας κι ότι η δημογραφική γήρανση 
απειλεί να ασκήσει πίεση στις δημόσιες 
δαπάνες κοινωνικής προστασίας· τονίζει 
ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
προτείνοντας κοινωνικά υπεύθυνα 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα στον ιδιωτικό 
τομέα, δεν μπορούν ωστόσο να 
αντικαταστήσουν έναν ισχυρό πρώτο 
πυλώνα του συνταξιοδοτικού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 11
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης προσφέρουν 
επιπρόσθετες και οικονομικά προσιτές 
ευκαιρίες στους πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Marian Harkin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι ορισμένα ταμεία 
αλληλασφάλισης διαθέτουν πολύ έντονο 
το στοιχείο του εθελοντισμού και ότι αυτό 
το πνεύμα εθελοντισμού πρέπει να 
διατηρηθεί και να διευκολυνθεί·

Or. en

Τροπολογία 13
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση των δαπανών στους 
τομείς της υγείας και των συντάξεων θα 
μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στη συνέχιση της ύπαρξης και στην 
κάλυψη των σημερινών καθεστώτων 
κοινωνικής προστασίας, πράγμα που θα 
μπορούσε να αναγκάσει τα κράτη μέλη να 
χαμηλώσουν το επίπεδο της συμμετοχής 
τους στην υποχρεωτική κοινωνική 
προστασία και να μεταβιβάσουν στον 
ιδιωτικό τομέα καθήκοντα κοινωνικής 
ασφάλισης·

6. τονίζει ότι η αύξηση των δαπανών στους 
τομείς της υγείας και των συντάξεων θα 
μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στη συνέχιση της ύπαρξης και στην 
κάλυψη των σημερινών καθεστώτων 
κοινωνικής προστασίας· υπογραμμίζει ότι 
τα ταμεία αλληλασφάλισης προωθούν 
βασικές αξίες του κράτους πρόνοιας, 
όπως η αλληλεγγύη, η μη διάκριση, η 
ισότιμη πρόσβαση και η υψηλή ποιότητα 
κοινωνικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό 
τομέα· τονίζει, ωστόσο, ότι η ιδιωτική 
κοινωνική προστασία μπορεί να είναι 
μόνο συμπληρωματική και δεν πρέπει να 
αντικαθιστά την υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση·

Or. en

Τροπολογία 14
Jean-Luc Bennahmias
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση των δαπανών στους 
τομείς της υγείας και των συντάξεων θα 
μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στη συνέχιση της ύπαρξης και στην 
κάλυψη των σημερινών καθεστώτων 
κοινωνικής προστασίας, πράγμα που θα 
μπορούσε να αναγκάσει τα κράτη μέλη να 
χαμηλώσουν το επίπεδο της συμμετοχής 
τους στην υποχρεωτική κοινωνική 
προστασία και να μεταβιβάσουν στον 
ιδιωτικό τομέα καθήκοντα κοινωνικής 
ασφάλισης·

6. τονίζει ότι η αύξηση των δαπανών στους 
τομείς της υγείας και των συντάξεων θα 
μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στη συνέχιση της ύπαρξης και στην 
κάλυψη των σημερινών καθεστώτων 
κοινωνικής προστασίας, πράγμα που θα 
μπορούσε να αναγκάσει τα κράτη μέλη να 
χαμηλώσουν το επίπεδο της συμμετοχής 
τους στην υποχρεωτική κοινωνική 
προστασία και να μεταβιβάσουν στον 
ιδιωτικό τομέα καθήκοντα κοινωνικής 
ασφάλισης·

θεωρεί ότι η ενίσχυση της δύναμης της 
συμβολής των ταμείων αλληλασφάλισης 
στην κοινωνική οικονομία της 
ευρωπαϊκής αγοράς δεν πρέπει να γίνεται 
εις βάρος της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της κοινωνικής προστασίας· 
υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή 
η πολυμορφία των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, που βασίζονται 
ενίοτε αποκλειστικά στο κράτος, ενίοτε 
στα ταμεία αλληλασφάλισης ή 
μοιράζονται μεταξύ των δύο· εκτιμά ότι 
το ευρωπαϊκό καθεστώς για τα ταμεία 
αλληλασφάλισης είναι ζωτικής σημασίας, 
αλλά ότι δεν πρέπει να χρησιμεύσει για 
την κάλυψη των ελλείψεων των κρατών 
μελών στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία 15
Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί η δυνατότητα προσχώρησης σε 
ένα ταμείο αλληλασφάλισης να 
διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται για το 
σύνολο των μισθωτών και ιδίως για τους 
μισθωτούς που απασχολούνται σε μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 16
Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί, υπό τις συνθήκες αυτές, να 
ενθαρρύνεται η προσχώρηση του 
μισθωτού στο σύστημα των ταμείων 
αλληλασφάλισης μέσω απαλλαγών από 
κοινωνικές ή φορολογικές χρεώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 17
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης δεν διαθέτουν νομικά 
κείμενα που να διευκολύνουν την 
ανάπτυξή τους και την άσκηση 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 18
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης δεν διαθέτουν νομικά 
κείμενα που να διευκολύνουν την 
ανάπτυξή τους και την άσκηση 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

7. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία
αλληλασφάλισης δεν διαθέτουν νομικά 
κείμενα που να διευκολύνουν την 
ανάπτυξή τους και την άσκηση 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και 
δεδομένης της διαθεσιμότητας 
ευρωπαϊκών καθεστώτων για άλλες 
μορφές επιχειρήσεων, τα ταμεία
αλληλασφάλισης εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Or. en

Τροπολογία 19
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης δεν διαθέτουν νομικά 
κείμενα που να διευκολύνουν την 
ανάπτυξή τους και την άσκηση 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

7. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης δεν διαθέτουν νομικά 
κείμενα που να διευκολύνουν την 
ανάπτυξή τους και την άσκηση 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·
υπογραμμίζει ότι, ελλείψει ευρωπαϊκού 
καθεστώτος, τα ταμεία αλληλασφάλισης 
υποχρεώνονται συχνά να 
χρησιμοποιήσουν ακατάλληλα νομικά 
κείμενα για τις διασυνοριακές τους 
δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να 
μετατρέπονται σε άλλης μορφής 
εταιρείες·
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Or. en

Τροπολογία 20
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκτιμά πως η νομοθεσία για τα ταμεία 
αλληλασφάλισης ποικίλλει σημαντικά 
εντός της ΕΕ κι ότι το ευρωπαϊκό 
καθεστώς θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για 
να επιτευχθεί μια κάποια αμοιβαία 
προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών·

8. διαπιστώνει πως οι εθνικές νομοθεσίες 
για τα ταμεία αλληλασφάλισης ποικίλλουν 
σημαντικά εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κι ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
δεν διαθέτουν νομικά κείμενα που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξή τους στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 21
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκτιμά πως η νομοθεσία για τα ταμεία 
αλληλασφάλισης ποικίλλει σημαντικά 
εντός της ΕΕ κι ότι το ευρωπαϊκό 
καθεστώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως σημείο εκκίνησης για να επιτευχθεί 
μια κάποια αμοιβαία προσέγγιση των 
εθνικών νομοθεσιών·

8. εκτιμά πως η νομοθεσία για τα ταμεία 
αλληλασφάλισης ποικίλλει σημαντικά 
εντός της ΕΕ κι ότι το ευρωπαϊκό 
καθεστώς θα μπορούσε να επιτρέψει τη 
δημιουργία διεθνικών ταμείων 
αλληλασφάλισης, ενισχύοντας με τον 
τρόπο αυτόν την κοινωνική προστασία 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 22
Frédéric Daerden
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. εκτιμά ότι το ευρωπαϊκό καθεστώς 
θα μπορούσε να επιτρέψει την εμφάνιση 
διεθνικών φορέων αλληλασφάλισης 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν την 
Ευρώπη της κοινωνικής προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία 23
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι δεν υφίστανται ταμεία 
αλληλασφάλισης σε όλα τα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι αυτό δημιουργεί 
στρεβλώσεις στην αγορά· υπενθυμίζει ότι 
ένα ευρωπαϊκό καθεστώς θα μπορούσε 
να διορθώσει την κατάσταση αυτή και να 
εμπνεύσει τη δημιουργία ταμείων 
αλληλασφάλισης σε αυτά τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 24
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να παρουσιάσει εκ νέου την πρόταση περί 
καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά ταμεία 
αλληλασφάλισης·
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Τροπολογία 25
Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. ζητεί επομένως αυτό το ευρωπαϊκό 
καθεστώς να είναι φιλόδοξο και 
καινοτόμο για την προστασία των 
μισθωτών και της οικογένειάς τους σε 
περίπτωση κινητικότητας εντός των 
χωρών της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 26
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. επιδοκιμάζει τη μελέτη την οποία 
διέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 
με την τρέχουσα κατάσταση και τις 
προοπτικές των ταμείων αλληλασφάλισης 
στην ΕΕ, η οποία διερευνά τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν τα ταμεία 
αλληλασφάλισης λόγω απουσίας νομικού 
πλαισίου σε ορισμένα κράτη μέλη, τις 
δυσκολίες για δημιουργία νέων ταμείων 
αλληλασφάλισης λόγω κεφαλαιακών 
απαιτήσεων και την απουσία λύσεων για 
τη δημιουργία ομίλων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες λύσεις 
για την επίλυση των προβλημάτων αυτών 
προκειμένου να αναγνωριστεί καλύτερα η 
συμβολή των ταμείων αλληλασφάλισης 
στην κοινωνική οικονομία, 
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συμπεριλαμβανομένου ενός καθεστώτος·

Or. en

Τροπολογία 27
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις οικονομίες των κρατών μελών, 
δεδομένου ότι συμβάλλουν στους 
στρατηγικούς στόχους της ΕΕ της 
οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς 
αποκλεισμούς και με πρόσβαση στους 
βασικούς πόρους, στα κοινωνικά 
δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές για 
όλους, καθώς και με ιατρική περίθαλψη 
ποιότητας για όλους δυνάμει της 
αλληλεγγύης και του μη αποκλεισμού·

11. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης παίζουν ή πρέπει να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στις οικονομίες 
των κρατών μελών, δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στους στρατηγικούς στόχους 
της ΕΕ της οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς 
αποκλεισμούς και με πρόσβαση στους 
βασικούς πόρους, στα κοινωνικά 
δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές για 
όλους, καθώς και με ιατρική περίθαλψη 
ποιότητας για όλους δυνάμει της 
αλληλεγγύης, του οικονομικά προσιτού 
χαρακτήρα και του μη αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 28
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις οικονομίες των κρατών μελών, 
δεδομένου ότι συμβάλλουν στους 
στρατηγικούς στόχους της ΕΕ της 
οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς 
αποκλεισμούς και με πρόσβαση στους 
βασικούς πόρους, στα κοινωνικά 

11. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις οικονομίες των κρατών μελών, 
δεδομένου ότι συμβάλλουν στους 
στρατηγικούς στόχους της ΕΕ της 
οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς 
αποκλεισμούς και με πρόσβαση στους 
βασικούς πόρους, στα κοινωνικά 
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δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές για 
όλους, καθώς και με ιατρική περίθαλψη 
ποιότητας για όλους δυνάμει της 
αλληλεγγύης και του μη αποκλεισμού·

δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές για 
όλους, καθώς και με ιατρική περίθαλψη 
ποιότητας για όλους δυνάμει της 
αλληλεγγύης, της μη διάκρισης και του μη 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 29
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι το 2003 εγκρίθηκε 
κανονισμός περί των καταστατικών των 
ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών1 

και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσίασε στις 8 Φεβρουαρίου του 2012 
πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού ιδρύματος.
____________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί 
του καταστατικού της ευρωπαϊκής 
συνεταιριστικής εταιρείας

Or. en

Τροπολογία 30
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης πρέπει να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βιώσιμη υγεία μέσω προνοητικών 
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πολιτικών πρόληψης·

Or. en

Τροπολογία 31
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι η κοινωνική οικονομία, και 
ειδικά τα ταμεία αλληλασφάλισης, έχουν 
ουσιώδη ρόλο στην οικονομία της ΕΕ, 
συνδυάζοντας αποδοτικότητα και 
αλληλεγγύη, δημιουργώντας ποιοτικές 
θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή, δημιουργώντας κοινωνικό 
κεφάλαιο, προάγοντας την ιδιότητα του 
ενεργού πολίτη, την αλληλεγγύη και μια 
μορφή οικονομίας χαρακτηριζόμενης από 
δημοκρατικές αξίες που θέτει τον άνθρωπο 
στο προσκήνιο και στηρίζει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κοινωνική, 
περιβαλλοντική και τεχνολογική 
καινοτομία·

12. τονίζει ότι η κοινωνική οικονομία, και 
ειδικά τα ταμεία αλληλασφάλισης, έχουν 
ουσιώδη ρόλο στην οικονομία της ΕΕ, 
συνδυάζοντας αποδοτικότητα και 
αλληλεγγύη, δημιουργώντας ποιοτικές 
θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή, δημιουργώντας κοινωνικό 
κεφάλαιο, προάγοντας την ιδιότητα του 
ενεργού πολίτη, την κοινωνική πρόνοια 
που βασίζεται στην αλληλεγγύη και μια 
μορφή οικονομίας χαρακτηριζόμενης από 
δημοκρατικές αξίες που θέτει τον άνθρωπο 
στο προσκήνιο και στηρίζει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κοινωνική, 
περιβαλλοντική και τεχνολογική 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 32
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι η κοινωνική οικονομία, και 
ειδικά τα ταμεία αλληλασφάλισης, έχουν 
ουσιώδη ρόλο στην οικονομία της ΕΕ, 
συνδυάζοντας αποδοτικότητα και 

12. τονίζει ότι η κοινωνική οικονομία, και 
ειδικά τα ταμεία αλληλασφάλισης, έχουν 
ουσιώδη ρόλο στην οικονομία της ΕΕ, 
συνδυάζοντας αποδοτικότητα και 
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αλληλεγγύη, δημιουργώντας ποιοτικές 
θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή, δημιουργώντας κοινωνικό 
κεφάλαιο, προάγοντας την ιδιότητα του 
ενεργού πολίτη, την αλληλεγγύη και μια 
μορφή οικονομίας χαρακτηριζόμενης από 
δημοκρατικές αξίες που θέτει τον άνθρωπο 
στο προσκήνιο και στηρίζει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κοινωνική, 
περιβαλλοντική και τεχνολογική 
καινοτομία·

αλληλεγγύη, δημιουργώντας ποιοτικές 
θέσεις εργασίας και θέσεις εργασίας 
«εγγύτητας», ενισχύοντας την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή, 
δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο, 
προάγοντας την ιδιότητα του ενεργού 
πολίτη, την αλληλεγγύη και μια μορφή 
οικονομίας χαρακτηριζόμενης από 
δημοκρατικές αξίες που θέτει τον άνθρωπο 
στο προσκήνιο και στηρίζει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κοινωνική, 
περιβαλλοντική και τεχνολογική 
καινοτομία·

Or. fr

Τροπολογία 33
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει τα οφέλη από τις 
δημοκρατικές αξίες που διέπουν τα 
ταμεία αλληλασφάλισης, όπως η αρχή 
«ένα μέλος - μία ψήφος», που 
συμβάλλουν σε μια υπεύθυνη και βιώσιμη 
διαχείριση·

Or. en

Τροπολογία 34
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης καλούνται να 
λειτουργήσουν στα ζητήματα αυτά στο 

13. υπενθυμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης καλούνται να 
λειτουργήσουν στα ζητήματα αυτά στο 
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πλευρό του ιδιωτικού τομέα κι ότι προς το 
σκοπό αυτό πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν εντός της ΕΕ υπό συνθήκες 
ανταγωνισμού ίσες με εκείνες που ισχύουν 
για τις άλλες μορφές επιχειρήσεων·

πλευρό του ιδιωτικού τομέα κι ότι προς το 
σκοπό αυτό πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν εντός της ΕΕ υπό συνθήκες 
ανταγωνισμού ίσες με εκείνες που ισχύουν 
για τις άλλες μορφές επιχειρήσεων·
υπογραμμίζει ότι τα υπάρχοντα 
ευρωπαϊκά καθεστώτα όπως η 
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 
(ΕΣΕ) ή η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (ΕΕ) δεν 
ενδείκνυνται για τα ταμεία 
αλληλασφάλισης λόγω των διαφορών 
μεταξύ των επιχειρηματικών τους 
μοντέλων·

Or. en

Τροπολογία 35
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
του κεφαλαίου των ταμείων 
αλληλασφάλισης κατά τη θέσπιση 
νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις 
των ταμείων· υπογραμμίζει ότι ένα 
ευρωπαϊκό καθεστώς θα καθιστούσε 
δυνατή τη διατήρηση αυτής της 
ιδιαιτερότητας ενώ θα επέτρεπε να 
διευρυνθεί η εμβέλειά τους μέσω της 
διασυνοριακής δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 36
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. θεωρεί λυπηρό το ότι υπάρχει ένα κενό 
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία επειδή τα 
ταμεία αλληλασφάλισης δεν 
μνημονεύονται ρητώς στις Συνθήκες και ο 
σεβασμός του δικού τους μοντέλου 
επιχείρησης δεν καλύπτεται από καμία 
παράγωγη νομοθεσία, εφόσον το 
παράγωγο δίκαιο αναφέρεται μόνο σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
πράγμα που επηρεάζει αρνητικά το 
καθεστώς των ταμείων αλληλασφάλισης, 
την ανάπτυξή τους και το θέμα της 
δημιουργίας ενός διασυνοριακού ομίλου·

14. θεωρεί λυπηρό το ότι υπάρχει ένα κενό 
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία επειδή τα 
ταμεία αλληλασφάλισης δεν 
μνημονεύονται ρητώς στις Συνθήκες και ο 
σεβασμός του δικού τους μοντέλου 
επιχείρησης δεν καλύπτεται από καμία 
παράγωγη νομοθεσία, εφόσον το 
παράγωγο δίκαιο αναφέρεται μόνο σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
πράγμα που επηρεάζει αρνητικά το 
καθεστώς των ταμείων αλληλασφάλισης, 
την ανάπτυξή τους και το θέμα της 
δημιουργίας ενός διασυνοριακού ομίλου 
και, κατά συνέπεια, θεωρεί ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 54 της ΣΛΕΕ 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
πολυμορφία των επιχειρήσεων 
κατοχυρώνεται πλήρως στις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 37
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. θεωρεί λυπηρό το ότι υπάρχει ένα κενό 
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία επειδή τα 
ταμεία αλληλασφάλισης δεν 
μνημονεύονται ρητώς στις Συνθήκες και ο 
σεβασμός του δικού τους μοντέλου 
επιχείρησης δεν καλύπτεται από καμία 
παράγωγη νομοθεσία, εφόσον το 
παράγωγο δίκαιο αναφέρεται μόνο σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
πράγμα που επηρεάζει αρνητικά το 
καθεστώς των ταμείων αλληλασφάλισης, 
την ανάπτυξή τους και το θέμα της 
δημιουργίας ενός διασυνοριακού ομίλου·

14. θεωρεί λυπηρό το ότι υπάρχει ένα κενό 
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία επειδή τα 
ταμεία αλληλασφάλισης δεν 
μνημονεύονται ρητώς στις Συνθήκες και ο 
σεβασμός του δικού τους μοντέλου 
επιχείρησης δεν καλύπτεται από καμία 
παράγωγη νομοθεσία, εφόσον το 
παράγωγο δίκαιο αναφέρεται μόνο σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
πράγμα που επηρεάζει αρνητικά το 
καθεστώς των ταμείων αλληλασφάλισης, 
την ανάπτυξή τους και το θέμα της 
δημιουργίας διασυνοριακών ομίλων·
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Or. en

Τροπολογία 38
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. αναγνωρίζει ότι ένας αριθμός 
ταμείων αλληλασφάλισης λειτουργούν με 
συνεταιριστική νομική μορφή και 
αποτελούν τμήμα της Διεθνούς 
Συνεταιριστικής Ένωσης (International 
Co-operative Alliance) μέσω της 
συμμετοχής τους στη Διεθνή Ομοσπονδία 
Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών 
Οργανώσεων (International Cooperative 
and Mutual Insurance Federation).

Or. en

Τροπολογία 39
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
καθεστώς του αλληλασφαλιστικού ταμείου 
έχει σημασία για μια καλύτερη 
ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά και για να 
συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη 
των στόχων της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" 
που έχουν ως άξονα την οικονομική 
μεγέθυνση και την απασχόληση·

15. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
καθεστώς του αλληλασφαλιστικού ταμείου 
έχει σημασία για μια καλύτερη 
ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά και για να 
συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη 
των στόχων της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" 
που έχουν ως άξονα την οικονομική 
μεγέθυνση και την απασχόληση· τονίζει 
ότι το ευρωπαϊκό καθεστώς θα 
διευκολύνει επίσης την κινητικότητα των 
ευρωπαίων πολιτών δίνοντας τη 
δυνατότητα στα ταμεία αλληλασφάλισης 
να παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορα κράτη 
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μέλη και, συνεπώς, θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερη συνέχεια και συνεκτικότητα 
στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 40
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
καθεστώς του αλληλασφαλιστικού ταμείου 
έχει σημασία για μια καλύτερη 
ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά και για να 
συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην 
επίτευξη των στόχων της "Στρατηγικής ΕΕ 
2020" που έχουν ως άξονα την οικονομική 
μεγέθυνση και την απασχόληση·

15. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
καθεστώς του αλληλασφαλιστικού ταμείου 
έχει σημασία για μια καλύτερη 
ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά, για 
καλύτερη αναγνώριση των 
ιδιαιτεροτήτων τους και προκειμένου να 
μπορέσουν τα ταμεία αλληλασφάλισης να 
συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη 
των στόχων της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" 
που έχουν ως άξονα την οικονομική 
μεγέθυνση και την απασχόληση·

Or. fr

Τροπολογία 41
Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
καθεστώς για τα ταμεία αλληλασφάλισης 
μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο 
προώθησης του μοντέλου 
αλληλασφάλισης σε ολόκληρη τη 
διευρυμένη Ευρώπη, ιδίως στα νέα κράτη 
μέλη, όπου δεν καλύπτεται από τυχόν 
νομικά συστήματα. Ένας ευρωπαϊκός 
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κανονισμός, ο οποίος θα ισχύει ασφαλώς 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 
διαθέτει το διπλό πλεονέκτημα να 
παράσχει στις χώρες αυτές ένα 
ευρωπαϊκό καθεστώς αναφοράς και να 
συμβάλει στο κύρος και τη δημόσια 
εικόνα αυτής της μορφής επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 42
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι το καθεστώς 
μπορεί να παράσχει ευκαιρίες στα ταμεία 
αλληλασφάλισης να δημιουργήσουν 
οικονομίες κλίμακας ούτως ώστε να 
διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα στο 
μέλλον, και ότι θα αυξήσει την 
αναγνώριση της αξίας των ταμείων 
αλληλασφάλισης στο πλαίσιο της 
χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 43
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
είναι στοιχεία στέρεα και με αντοχή στον 
χρόνο, που άντεξαν καλύτερα στην 
χρηματοπιστωτική κρίση, σε όλες τις 
οικονομίες, και ειδικότερα στον τομέα της 
ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας· 

16. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
είναι στοιχεία στέρεα και με αντοχή στον 
χρόνο, που άντεξαν καλύτερα στην 
χρηματοπιστωτική κρίση, σε όλες τις 
οικονομίες και που συνέβαλαν στη 
δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, 
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υπενθυμίζει ότι τα αλληλασφαλιστικά 
ταμεία είναι ιδιαίτερα ενεργά στον τομέα 
της γήρανσης του πληθυσμού και των 
κοινωνικών αναγκών, κι ότι η συμμετοχή 
των αλληλασφαλιστικών ταμείων στον 
τομέα των συντάξεων προσφέρει επί πλέον 
ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες·

διαφοροποιημένης αγοράς, και ειδικότερα 
στον τομέα της ασφάλισης και της 
κοινωνικής προστασίας· υπενθυμίζει ότι τα 
αλληλασφαλιστικά ταμεία είναι ιδιαίτερα 
ενεργά στον τομέα της γήρανσης του 
πληθυσμού και των κοινωνικών αναγκών, 
κι ότι η συμμετοχή των 
αλληλασφαλιστικών ταμείων στον τομέα 
των συντάξεων προσφέρει επί πλέον 
ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 44
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
είναι στοιχεία στέρεα και με αντοχή στον 
χρόνο, που άντεξαν καλύτερα στην 
χρηματοπιστωτική κρίση, σε όλες τις 
οικονομίες, και ειδικότερα στον τομέα της 
ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας· 
υπενθυμίζει ότι τα αλληλασφαλιστικά 
ταμεία είναι ιδιαίτερα ενεργά στον τομέα 
της γήρανσης του πληθυσμού και των 
κοινωνικών αναγκών, κι ότι η συμμετοχή 
των αλληλασφαλιστικών ταμείων στον 
τομέα των συντάξεων προσφέρει επί πλέον 
ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες·

16. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
είναι στοιχεία στέρεα και με αντοχή στον 
χρόνο, που άντεξαν καλά στην 
χρηματοπιστωτική κρίση, σε όλες τις 
οικονομίες, και ειδικότερα στον τομέα της 
ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας· 
υπενθυμίζει ότι τα αλληλασφαλιστικά 
ταμεία είναι ιδιαίτερα ενεργά στον τομέα 
της γήρανσης του πληθυσμού και των 
κοινωνικών αναγκών, ότι η συμμετοχή των 
αλληλασφαλιστικών ταμείων στον τομέα 
των συντάξεων προσφέρει επί πλέον 
ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες και 
ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης πρόκειται 
να διαδραματίσουν ρόλο ζωτικής 
σημασίας στη διατήρηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

Or. fr

Τροπολογία 45
Regina Bastos



PE497.912v01-00 26/33 AM\915689EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
είναι στοιχεία στέρεα και με αντοχή στον 
χρόνο, που άντεξαν καλύτερα στην 
χρηματοπιστωτική κρίση, σε όλες τις 
οικονομίες, και ειδικότερα στον τομέα της 
ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας· 
υπενθυμίζει ότι τα αλληλασφαλιστικά 
ταμεία είναι ιδιαίτερα ενεργά στον τομέα 
της γήρανσης του πληθυσμού και των 
κοινωνικών αναγκών, κι ότι η συμμετοχή 
των αλληλασφαλιστικών ταμείων στον 
τομέα των συντάξεων προσφέρει επί πλέον 
ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες·

16. τονίζει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης 
είναι στέρεοι και βιώσιμοι οργανισμοί, 
που άντεξαν καλύτερα στην 
χρηματοπιστωτική κρίση, σε όλες τις 
οικονομίες, και ειδικότερα στον τομέα της 
ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας· 
υπενθυμίζει ότι τα αλληλασφαλιστικά 
ταμεία είναι ιδιαίτερα ενεργά στον τομέα 
της γήρανσης του πληθυσμού και των 
κοινωνικών αναγκών, κι ότι η συμμετοχή 
των αλληλασφαλιστικών ταμείων στον 
τομέα των συντάξεων προσφέρει επί πλέον 
ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 46
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι τα ταμεία 
αλληλασφάλισης δεν έχουν μετοχές αλλά 
αποτελούν κοινή ιδιοκτησία και ότι τα 
πλεονάσματα επενδύονται εκ νέου αντί να 
διανέμονται στα μέλη, τονίζει δε ότι το 
γεγονός αυτό βοήθησε τα ταμεία 
αλληλασφάλισης να αντισταθούν 
καλύτερα στην κρίση σε σχέση με άλλες 
οντότητες του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 47
Birgit Sippel
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16γ. επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό 
καθεστώς θα αποτελέσει ένα επιπλέον 
εθελοντικό εργαλείο πέρα από τις 
υφιστάμενες εθνικές νομικές διατάξεις 
που ισχύουν για τα ταμεία 
αλληλασφάλισης και, συνεπώς, δεν θα 
επηρεάσει τα ήδη υπάρχοντα καθεστώτα, 
αλλά θα αποτελέσει μάλλον ένα «28ο» 
καθεστώς που θα διευκολύνει τα ταμεία 
αλληλασφάλισης να προβούν σε 
διασυνοριακές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 48
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των αλληλασφαλιστικών ταμείων και να 
διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, 
ώστε να αποτρέψει τυχόν πρόσθετες 
διακρίσεις και να διασφαλίσει μια ισόνομη 
και ανταγωνιστική αγορά·

17. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των αλληλασφαλιστικών ταμείων και να 
διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, 
ώστε να αποτρέψει τυχόν πρόσθετες 
διακρίσεις και να εξασφαλίσει ότι κάθε 
νέα νομοθεσία είναι αναλογική καθώς και 
να διασφαλίσει μια ισόνομη και 
ανταγωνιστική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 49
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17



PE497.912v01-00 28/33 AM\915689EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των αλληλασφαλιστικών ταμείων και να 
διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, 
ώστε να αποτρέψει τυχόν πρόσθετες 
διακρίσεις και να διασφαλίσει μια ισόνομη 
και ανταγωνιστική αγορά·

17. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των αλληλασφαλιστικών ταμείων και να 
διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, 
ώστε να αποτρέψει τυχόν πρόσθετες 
διακρίσεις και να διασφαλίσει μια ισόνομη,
ανταγωνιστική και βιώσιμη αγορά·

Or. en

Τροπολογία 50
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 α (νέα) – σύσταση 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. εκτιμά ότι η πολυμορφία των 
επιχειρήσεων πρέπει να κατοχυρωθεί με 
σαφήνεια στη Συνθήκη για την ΕΕ και 
προτείνει να συμπεριληφθούν τα ταμεία 
αλληλασφάλισης στο άρθρο 54 της 
Συνθήκης για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 51
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 β (νέα) – σύσταση 2 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17β. εκτιμά ότι μια νομική πρόταση 
κανονισμού σχετικά με ευρωπαϊκά ταμεία 
αλληλασφάλισης πρέπει να περιλαμβάνει 
νομικές διατάξεις προκειμένου:
- να επιτραπεί η ύπαρξη ευρωπαϊκών 
ταμείων αλληλασφάλισης με βάση φυσικά 
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ή νομικά πρόσωπα·
- να επιτραπεί στα ταμεία 
αλληλασφάλισης να λειτουργούν ελεύθερα 
στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τις αρχές 
της ίδιας της ενιαίας αγοράς·
- να επιτραπεί στα ταμεία 
αλληλασφάλισης να επωφεληθούν από τα 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από έναν 
ευρωπαϊκό όμιλο ταμείων 
αλληλασφάλισης, ιδίως στο πλαίσιο της 
Φερεγγυότητας 2 για τα ταμεία 
αλληλασφάλισης που παρέχουν ασφάλιση·

Or. en

Τροπολογία 52
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 γ (νέα) – σύσταση 3 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17γ. εκτιμά ότι απαιτείται συνδυασμός 
στρατηγικών και μέτρων για να 
θεσπιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για 
τα ταμεία αλληλασφάλισης, οι οποίοι τους 
παρέχουν ίσες δυνατότητες προσθήκης 
μιας ευρωπαϊκής διάστασης στην 
οργάνωση και τις δραστηριότητές τους 
και για να παρασχεθούν στα ταμεία 
αλληλασφάλισης κατάλληλα νομικά μέσα 
για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών 
και των διεθνικών δραστηριοτήτων τους. 
Ως προς αυτό, τα ταμεία αλληλασφάλισης 
θα μπορούν να λειτουργούν σε ολόκληρη 
την ΕΕ σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
διακυβέρνησή τους·

Or. en
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Τροπολογία 53
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 δ (νέα) – σύσταση 4 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17δ. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη ότι θα πρέπει να καταστήσει 
διαθέσιμο στη νομοθεσία των κρατών 
μελών έναν προαιρετικό κανονισμό, ο 
οποίος να αντικατοπτρίζει τα 
χαρακτηριστικά και τις αρχές 
διακυβέρνησης των ταμείων 
αλληλασφάλισης· να καθορίζει, 
αναλόγως, τους όρους απόκτησης και 
απώλειας της ιδιότητας μέλους και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μελών, καθώς και τη διαμόρφωση από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γεγονός το 
οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει ομίλους 
ταμείων αλληλασφάλισης, την 
εκκαθάριση και τη ρευστοποίηση των 
ευρωπαϊκών ταμείων αλληλασφάλισης 
και τη διανομή στοιχείων ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 54
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 ε (νέα) – σύσταση 5 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17ε. ζητεί από την Επιτροπή της ΕΕ να 
εισαγάγει στην πρόταση κανονισμού τα 
βασικά χαρακτηριστικά των ταμείων 
αλληλασφάλισης, τα οποία αποτελούν 
ταμεία που βασίζονται στα πρόσωπα και 
λειτουργούν ουσιαστικά σύμφωνα με την 
αρχή της αυτοδιαχείρισης, όπου τα μέλη 
ή οι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν άμεσα 
στον καθορισμό της πολιτικής του 
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ταμείου αλληλασφάλισης ή έχουν το 
δικαίωμα να επηρεάζουν την εν λόγω 
πολιτική. Τα ταμεία αλληλασφάλισης δεν 
έχουν ως στόχο τη δημιουργία κέρδους 
για διανομή σε εξωτερικούς μετόχους και 
βασίζονται στην ατομική συμμετοχή και 
την ελεύθερη εγγραφή. Δεν εισάγουν 
διακρίσεις όσον αφορά την επιλογή 
κινδύνου, έχουν δημοκρατικό 
προσανατολισμό από τα μέλη τους και 
χρηματοδοτούνται μέσω της 
αλληλεγγύης, με σκοπό τη βελτίωση των 
κοινωνικών συνθηκών των τοπικών 
κοινοτήτων και της ευρύτερης κοινωνίας 
στο πνεύμα της αμοιβαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 55
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 α (νέα) – σύσταση 6 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. ζητεί από την Επιτροπή της ΕΕ να 
εισαγάγει στην πρόταση κανονισμού τα 
βασικά χαρακτηριστικά των ταμείων 
αλληλασφάλισης, τα οποία αποτελούν 
ταμεία που βασίζονται στα πρόσωπα και
λειτουργούν ουσιαστικά σύμφωνα με την 
αρχή της αυτοδιαχείρισης, όπου τα μέλη 
ή οι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν άμεσα 
στον καθορισμό της πολιτικής του 
ταμείου αλληλασφάλισης ή έχουν το 
δικαίωμα να επηρεάζουν την εν λόγω 
πολιτική. Τα ταμεία αλληλασφάλισης δεν 
έχουν ως στόχο τη δημιουργία κέρδους 
για διανομή σε εξωτερικούς μετόχους και 
βασίζονται στην ατομική συμμετοχή και 
την ελέυθερη εγγραφή. Δεν εισάγουν 
διακρίσεις όσον αφορά την επιλογή 
κινδύνου, έχουν δημοκρατικό 
προσανατολισμό από τα μέλη τους και 
χρηματοδοτούνται μέσω της 
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αλληλεγγύης, με σκοπό τη βελτίωση των 
κοινωνικών συνθηκών των τοπικών 
κοινοτήτων και της ευρύτερης κοινωνίας 
στο πνεύμα της αμοιβαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 56
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 α (νέα) – σύσταση 7 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει ότι ένα ευρωπαϊκό 
καθεστώς για τα ταμεία αλληλασφάλισης 
πρέπει να συμπληρωθεί από μια οδηγία 
σχετικά με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, χωρίς να περιορίζονται τα 
υφιστάμενα δικαιώματα των 
εργαζομένων όσον αφορά την 
ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη 
συμμετοχή και να προβλέπει κατάλληλες 
διατάξεις για τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, οι οποίες πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη θέσπιση 
ενός νέου ευρωπαϊκού ταμείου 
αλληλασφάλισης. Πρέπει να 
διασφαλιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις: 
πρέπει να γίνεται ενημέρωση των 
εργαζομένων και να ζητείται η γνώμη 
τους σχετικά με όλα τα ζητήματα τα 
οποία ενδέχεται να επηρεάσουν 
σημαντικά τα συμφέροντά τους, όπως οι 
συνθήκες απασχόλησης, οι δομικές 
αλλαγές της κοινωνίας, τα διασυνοριακά 
ζητήματα, η επαγγελματική κατάρτιση 
και η υγεία και η ασφάλεια των 
εργαζομένων. Πρέπει να αποτρέπονται 
τρόποι διαφυγής της συνδιαχείρισης, π.χ. 
με μετεγκατάσταση έδρας από ένα 
κράτος μέλος σε άλλο.

Or. en
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Τροπολογία 57
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 α (νέα) – σύσταση 8 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής 
της αλληλεγγύης στα ταμεία 
αλληλασφάλισης, όπου οι πελάτες είναι 
ταυτόχρονα και μέλη και, συνεπώς, έχουν 
κοινά συμφέροντα· υπενθυμίζει την αρχή 
της κοινής ιδιοκτησίας του κεφαλαίου και 
του αδιαιρέτου του· τονίζει τη σημασία 
της αρχής της αφιλοκερδούς διανομής σε 
περίπτωση ρευστοποίησης, δηλαδή ότι τα 
στοιχεία ενεργητικού πρέπει να 
διανεμηθούν σε άλλα ταμεία 
αλληλασφάλισης ή σε κάποιον φορέα που 
έχει ως αντικείμενο τη στήριξη και την 
προαγωγή των ταμείων αλληλασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 58
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα – παράγραφος 17 α (νέα) – σύσταση 9 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. τονίζει ότι ένα ευρωπαϊκό καθεστώς 
για τα ταμεία αλληλασφάλισης δεν πρέπει 
να επηρεάζει τα εθνικά συστήματα 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, τα 
οποία διαχειρίζονται τα ταμεία 
αλληλασφάλισης·

Or. en


