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Τροπολογία 1
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων: Σχετικά με τα 
«Επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή 
συνταξιοδοτικά συστήματα» (A7-
0025/2011),

Or. fr

Τροπολογία 2
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης 
Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
την καταπολέμηση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,
__________________
1 ΕΕ C 9E της 15.1.2010, σ.  11.

Or. de
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Τροπολογία 3
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη δήλωση του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό έτος για 
την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών (2012) – Η πορεία 
προς το μέλλον (SOC 992/SAN 322) της 
7ης Δεκεμβρίου 2012,

Or. fr

Τροπολογία 4
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 5
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την απόλυτη σοβαρότητα της 
συνταξιοδοτικής πρόκλησης που 
παρουσιάζει η γήρανση του πληθυσμού, 
μιας πρόκλησης που επιδεινώνεται 
σημαντικά από τη χρηματοπιστωτική και 

– το μέγεθος της συνταξιοδοτικής 
πρόκλησης που παρουσιάζει η γήρανση 
του πληθυσμού, μιας πρόκλησης που 
εντάθηκε περαιτέρω από τη 
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οικονομική κρίση· χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

Or. de

Τροπολογία 6
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την απόλυτη σοβαρότητα της 
συνταξιοδοτικής πρόκλησης που 
παρουσιάζει η γήρανση του πληθυσμού, 
μιας πρόκλησης που επιδεινώνεται 
σημαντικά από τη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση·

– τη συνταξιοδοτική πρόκληση που 
παρουσιάζει η γήρανση του πληθυσμού, 
μια πρόκληση που επιδεινώνεται 
σημαντικά από τη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση·

Or. de

Τροπολογία 7
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ηθική υποχρέωση των κρατών μελών 
να εγγυηθούν δημόσιες συντάξεις (πρώτος 
πυλώνας) – ενδεχομένως συνοδευόμενες 
από διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – ώστε να εξασφαλίσουν σε 
όλους τους πολίτες ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα ανώτερο του κατωφλίου 
φτώχειας·

– την ηθική υποχρέωση των κρατών μελών 
να εγγυηθούν δημόσιες συντάξεις (πρώτος 
πυλώνας), η οποία μπορεί να 
δημιουργήσει μία ασφαλή βάση 
χρηματοδότησης του βιοτικού επιπέδου, 
της ποιότητας ζωής και συνεπώς της 
ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης·
η θέσπιση νομοθεσίας για ελάχιστες 
συντάξεις που καλύπτουν τις ανάγκες 
διαβίωσης συνιστά μέτρο καταπολέμησης 
της φτώχειας και ως εκ τούτου πρέπει να 
θεωρηθεί μέρος της κοινωνικής πρόνοιας 
και όχι των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων·
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Or. de

Τροπολογία 8
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ηθική υποχρέωση των κρατών μελών 
να εγγυηθούν δημόσιες συντάξεις (πρώτος 
πυλώνας) – ενδεχομένως συνοδευόμενες 
από διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – ώστε να εξασφαλίσουν σε 
όλους τους πολίτες ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα ανώτερο του κατωφλίου 
φτώχειας·

– την ηθική υποχρέωση των κρατών μελών 
να εγγυηθούν δημόσιες συντάξεις (πρώτος 
πυλώνας) – συνοδευόμενες από διατάξεις 
όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα – ώστε 
να εξασφαλίσουν σε όλους τους πολίτες 
ένα αξιοπρεπές εισόδημα ανώτερο του 
κατωφλίου φτώχειας·

Or. de

Τροπολογία 9
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ηθική υποχρέωση των κρατών 
μελών να εγγυηθούν δημόσιες συντάξεις 
(πρώτος πυλώνας) – ενδεχομένως 
συνοδευόμενες από διατάξεις όσον αφορά 
το ελάχιστο εισόδημα – ώστε να 
εξασφαλίσουν σε όλους τους πολίτες ένα 
αξιοπρεπές εισόδημα ανώτερο του 
κατωφλίου φτώχειας·

– την υποχρέωση των κρατών μελών να 
εγγυηθούν δημόσιες συντάξεις που 
εξασφαλίζουν το βιοτικό επίπεδο (πρώτος 
πυλώνας) – ενδεχομένως συνοδευόμενες 
από διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – ώστε να εξασφαλίσουν σε 
όλους τους πολίτες ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα τουλάχιστον ανώτερο του 
κατωφλίου φτώχειας·

Or. de
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Τροπολογία 10
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη σημασία της αποφυγής των 
ανισοτήτων λόγω φύλου στον τομέα των 
συντάξεων, λόγω της άνισης κατανομής 
των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά το συμβιβασμό εργασίας και 
οικογενειακών υποχρεώσεων·

– τη σημασία της αποφυγής των 
ανισοτήτων λόγω φύλου στον τομέα των 
συντάξεων, ιδίως λόγω της άνισης 
κατανομής των ρόλων μεταξύ ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά το συμβιβασμό 
εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων·

Or. en

Τροπολογία 11
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη σημασία της αποφυγής των 
ανισοτήτων λόγω φύλου στον τομέα των 
συντάξεων, λόγω της άνισης κατανομής 
των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά το συμβιβασμό εργασίας και 
οικογενειακών υποχρεώσεων·

– τη σημασία της αποφυγής των 
ανισοτήτων λόγω φύλου στον τομέα των 
συντάξεων, λόγω της άνισης κατανομής 
των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά το συμβιβασμό εργασίας και 
οικογενειακών υποχρεώσεων, μέσα από 
την περαιτέρω ενεργοποίηση πόρων του 
ΕΚΤ αφενός για τη χρηματοδότηση 
δομών συμφιλίωσης της επαγγελματικής 
με την οικογενειακή ζωή και αφετέρου 
για στοχευμένες παρεμβάσεις 
επαγγελματικής επιμόρφωσης σε μητέρες, 
γεγονός που θα αναβαθμίσει τη θέση τους 
στην αγορά εργασίας ή θα ενδυναμώσει 
την πρόσβασή τους σε αυτήν·

Or. el
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Τροπολογία 12
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ανάγκη να προβλεφθεί ο 
συσχετισμός μεταξύ της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης και του προσδόκιμου 
ζωής, παρέχοντας συγχρόνως στους 
εργαζομένους τη δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
παρατείνουν τις επαγγελματικές τους 
σταδιοδρομίες έως τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 13
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ανάγκη να προβλεφθεί ο 
συσχετισμός μεταξύ της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης και του προσδόκιμου 
ζωής, παρέχοντας συγχρόνως στους 
εργαζομένους τη δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
παρατείνουν τις επαγγελματικές τους 
σταδιοδρομίες έως τη νόμιμη ηλικία
συνταξιοδότησης·

– την ανάγκη να παρέχεται στους 
εργαζομένους η δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
μπορούν να διατηρήσουν την 
απασχόλησή τους έως τη συμπλήρωση 
της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης·

Or. de

Τροπολογία 14
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ανάγκη να προβλεφθεί ο 
συσχετισμός μεταξύ της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης και του προσδόκιμου 
ζωής, παρέχοντας συγχρόνως στους 
εργαζομένους τη δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
παρατείνουν τις επαγγελματικές τους 
σταδιοδρομίες έως τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης·

– την ανάγκη να παρέχεται στους 
εργαζομένους η δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
παρατείνουν τις επαγγελματικές τους 
σταδιοδρομίες έως τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης·

Or. de

Τροπολογία 15
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ανάγκη να προβλεφθεί ο 
συσχετισμός μεταξύ της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης και του προσδόκιμου 
ζωής, παρέχοντας συγχρόνως στους 
εργαζομένους τη δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
παρατείνουν τις επαγγελματικές τους 
σταδιοδρομίες έως τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης·

– την ανάγκη να προβλεφθεί ο 
συσχετισμός μεταξύ της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης και του προσδόκιμου 
ζωής, παρέχοντας συγχρόνως στους 
εργαζομένους τη δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
παρατείνουν τις επαγγελματικές τους 
σταδιοδρομίες έως τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης και οικειοθελώς πέραν 
της ηλικίας αυτής·

Or. de

Τροπολογία 16
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ανάγκη να προβλεφθεί ο 
συσχετισμός μεταξύ της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης και του προσδόκιμου 
ζωής, παρέχοντας συγχρόνως στους 
εργαζομένους τη δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
παρατείνουν τις επαγγελματικές τους 
σταδιοδρομίες έως τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης·

– την ανάγκη να προβλεφθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη ο συσχετισμός μεταξύ της 
νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης και του 
προσδόκιμου ζωής, παρέχοντας συγχρόνως 
στους εργαζομένους τη δυνατότητα να 
παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, ώστε να 
παρατείνουν τις επαγγελματικές τους 
σταδιοδρομίες έως τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης·

Or. de

Τροπολογία 17
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη σημασία τη δημοσιοποίησης και της 
συμπερίληψης των δημοσίων δαπανών 
που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση 
και την ηλικία, στους υπολογισμούς που 
σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών 
των κρατών μελών, ώστε να 
διασφαλισθεί η ακριβοδίκαιη κατανομή 
του άχθους μεταξύ των γενεών·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 18
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ανάγκη να εξασφαλισθεί σε όλους – την ανάγκη να εξασφαλισθεί σε όλους 
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τους εργαζομένους η ισότητα πρόσβασης 
στα συλλογικά συστήματα 
συνταξιοδότησης που ισχύουν στην 
επιχείρηση στην οποία απασχολούνται ή 
στον τομέα τους, καθώς και την ανάγκη 
μιας καλύτερης πληροφόρησης των 
πολιτών σχετικά με τα κεκτημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

τους εργαζομένους η ισότητα πρόσβασης 
στα συλλογικά συστήματα 
συνταξιοδότησης που ισχύουν στην 
επιχείρηση στην οποία απασχολούνται ή 
στον τομέα τους, καθώς και την ανάγκη 
μιας καλύτερης πληροφόρησης των 
πολιτών σχετικά με τα κεκτημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα όπως για 
παράδειγμα μέσω ενός λογαριασμού 
συνταξιοδότησης που θα ενημερώνεται 
τακτικά και θα διαθέτει σύστημα 
υπολογισμού της σύνταξης·

Or. de

Τροπολογία 19
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη σημασία για τα κράτη μέλη του να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», έχοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
απασχόλησης, της παραγωγικότητας και 
της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς, είναι πρωταρχικής 
σημασίας για την επίτευξη επαρκών και 
βιώσιμων συντάξεων·

– τη σημασία για τα κράτη μέλη του να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
αύξηση της απασχόλησης, της 
παραγωγικότητας και της οικονομικής 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς για την 
επίτευξη επαρκών και βιώσιμων 
συντάξεων·

Or. de

Τροπολογία 20
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειρότερη Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οξεία κρίση 
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οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
των τελευταίων δεκαετιών 
μεταμορφώθηκε σε μια βαθειά κρίση του 
δημοσίου χρέους που έπληξε έντονα τις 
συντάξεις εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ·

του δημοσίου χρέους των τελευταίων 
δεκαετιών μεταμορφώθηκε σε μια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
που έπληξε έντονα τις συντάξεις 
εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 21
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειρότερη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
των τελευταίων δεκαετιών 
μεταμορφώθηκε σε μια βαθειά κρίση του 
δημοσίου χρέους που έπληξε έντονα τις 
συντάξεις εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειρότερη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
των τελευταίων δεκαετιών επιδιώκεται να 
αντιμετωπιστεί με την τρέχουσα πολιτική 
λιτότητας, η οποία επιβαρύνει αισθητά 
τους κρατικούς προϋπολογισμούς, 
γεγονός που έπληξε έντονα τις συντάξεις 
εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 22
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειρότερη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
των τελευταίων δεκαετιών 
μεταμορφώθηκε σε μια βαθειά κρίση του 
δημοσίου χρέους που έπληξε έντονα τις 
συντάξεις εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειρότερη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
των τελευταίων δεκαετιών 
μεταμορφώθηκε σε μια βαθειά κρίση του 
δημοσίου χρέους και σε κοινωνική κρίση 
που έχει ήδη πλήξει έντονα τις συντάξεις 
εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, κυρίως 
επειδή καταβάλλονται λιγότερες 
εισφορές, λόγω της αύξησης της ανεργίας 
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και των πολιτικών αποφάσεων δραστικής 
μείωσης των δημοσιών δαπανών προς τα
συστήματα κοινωνικής προστασίας σε 
ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που ενέχει 
τον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερης όξυνσης 
της κατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία 23
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειρότερη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
των τελευταίων δεκαετιών 
μεταμορφώθηκε σε μια βαθειά κρίση του 
δημοσίου χρέους που έπληξε έντονα τις 
συντάξεις εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειρότερη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
των τελευταίων δεκαετιών 
μεταμορφώθηκε σε μια βαθειά κρίση του 
δημοσίου χρέους που έπληξε έντονα τις 
συντάξεις εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή 
κατέδειξε ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες 
είναι αλληλεξαρτώμενες και ότι καμία 
χώρα δεν δύναται πλέον να εγγυηθεί από 
μόνη της την επάρκεια, την ασφάλεια και 
τη βιωσιμότητα των οικείων συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα της 
πολιτικής για τις συντάξεις δεν αφορά 
μόνο δημοσιονομικά ζητήματα· οι 
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ιδιωτικές αποταμιεύσεις, τα ποσοστά της 
ανεργίας και οι προβλεπόμενες 
δημογραφικές εξελίξεις διαδραματίζουν 
επίσης σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας· 

Or. en

Τροπολογία 25
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή 
έχει καταδείξει την αλληλεξάρτηση των 
ευρωπαϊκών οικονομιών και ότι κανένα 
κράτος μέλος απομονωνόμενο δεν μπορεί 
να διασφαλίσει τον επαρκή, ασφαλή και 
βιώσιμο χαρακτήρα των συστημάτων του 
κοινωνικής προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία 26
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη 
στρατιά της γενιάς του «baby boom» 
έφθασε στην ηλικία της 
συνταξιοδότησης, καθιστώντας σημερινή 
πραγματικότητα τη δημογραφική 
πρόκληση που εθεωρείτο κάποτε 
πρόκληση του μέλλοντος, με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται κατά περισσότερο από δύο 
εκατομμύρια ετησίως ο αριθμός των 
προσώπων άνω των 60 ετών, ήτοι το 

Γ. σημειώνει ότι οι δημογραφικές αλλαγές 
αποτελούν μακροπρόθεσμη διαδικασία, 
την οποία οι ανεπτυγμένες βιομηχανικές 
κοινωνίες αντιστάθμιζαν εδώ και 
δεκαετίες με την αύξηση της 
παραγωγικότητας· επισημαίνει ότι, για 
παράδειγμα, στη Γερμανία το 1900 η 
αντιστοιχία ήταν 12 εργαζόμενοι για κάθε 
συνταξιούχο, ότι το 2000 αυτή η αναλογία 
είχε μειωθεί σε τέσσερις εργαζόμενους για 
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διπλό των προηγουμένων δεκαετιών· κάθε συνταξιούχο και ότι έως το 2040-
2050 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε 
δύο εργαζόμενους για κάθε συνταξιούχο·

Or. de

Τροπολογία 27
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη 
στρατιά της γενιάς του «baby boom» 
έφθασε στην ηλικία της 
συνταξιοδότησης, καθιστώντας σημερινή 
πραγματικότητα τη δημογραφική 
πρόκληση που εθεωρείτο κάποτε 
πρόκληση του μέλλοντος, με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται κατά περισσότερο από δύο 
εκατομμύρια ετησίως ο αριθμός των 
προσώπων άνω των 60 ετών, ήτοι το 
διπλό των προηγουμένων δεκαετιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξαρτήτως 
της οικονομικής κρίσης, οι αναμενόμενες 
δημογραφικές τάσεις και η εξέλιξη της 
παραγωγικότητας προαναγγέλλουν ένα 
οικονομικό σενάριο χαμηλής ανάπτυξης 
για την Ευρώπη, με δείκτες οικονομικής 
ανάπτυξης χαμηλότερους εκείνων που 
καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες·

Or. de

Τροπολογία 28
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη 
στρατιά της γενιάς του «baby boom» 
έφθασε στην ηλικία της συνταξιοδότησης, 
καθιστώντας σημερινή πραγματικότητα τη 
δημογραφική πρόκληση που εθεωρείτο 
κάποτε πρόκληση του μέλλοντος, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται κατά 
περισσότερο από δύο εκατομμύρια 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη 
στρατιά της γενιάς του «baby boom» 
έφθασε στην ηλικία της συνταξιοδότησης, 
καθιστώντας σημερινή πραγματικότητα τη 
δημογραφική πρόκληση που εθεωρείτο 
κάποτε πρόκληση του μέλλοντος και ενώ 
πρόκειται να αυξηθεί κατά περισσότερο 
από δύο εκατομμύρια ετησίως ο αριθμός 
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ετησίως ο αριθμός των προσώπων άνω των 
60 ετών, ήτοι το διπλό των προηγουμένων 
δεκαετιών·

των προσώπων άνω των 60 ετών, ήτοι το 
διπλό των προηγουμένων δεκαετιών·

Or. fr

Τροπολογία 29
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
χώρες της ΕΕ τα ποσοστά γονιμότητας 
παραμένουν χαμηλά, οδηγώντας σε 
μελλοντική μείωση του αριθμού των 
ατόμων σε ηλικία εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους 
αντίθετους ισχυρισμούς, οι δημογραφικοί 
δείκτες έχουν αισθητά μικρότερη 
σημασία για τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων: για 
παράδειγμα, το πραγματικό ΑΕΠ της 
Δυτικής Γερμανίας σημείωσε άνοδο κατά 
473% την περίοδο από 1950 έως 1990, 
ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων την 
ίδια περίοδο αυξήθηκε μόλις κατά 42%, 
γεγονός που σημαίνει ότι μόνο 9% της 
ανάπτυξης της παραγωγής τη 
συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να 
αποδοθεί σε «δημογραφικές πτυχές», ενώ 
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στην άνοδο του πραγματικού κεφαλαίου,
της παραγωγικότητας της εργασίας κ.λπ. 
οφείλεται το υπολειπόμενο 91%, οπότε 
συνάγεται ότι το βασικό ζήτημα της 
«βιωσιμότητας των συντάξεων» δεν είναι 
«δημογραφικής» αλλά «οικονομικής» 
φύσης·

Or. de

Τροπολογία 31
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προχωρημένη ηλικία μπορεί να θεωρείται 
μάλλον σαν ευκαιρία παρά σαν άχθος και 
ότι η αξία των ηλικιωμένων ατόμων, η 
πείρα τους και η συνεισφορά τους στη 
λειτουργία της κοινωνίας θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να προωθούνται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι 
πολίτες αποτελούν πλεονέκτημα για την 
κοινωνία μας και ότι είναι σημαντικό να 
στηριζόμαστε στις γνώσεις τους και την 
πείρα τους σε όλους τους τομείς της 
ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών ("silver 
economy") που δημιουργούνται επίσης 
λόγω μιας γηράσκουσας δημογραφίας, 
καθώς και η ευκαιρία που 
αντιπροσωπεύουν όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πρέπει 
να προωθούνται·

Or. fr

Τροπολογία 32
Frédéric Daerden
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική 
κρίση, οι δημογραφικές τάσεις και η 
εξέλιξη της παραγωγικότητα 
προαναγγέλλουν ένα οικονομικό σενάριο 
χαμηλής ανάπτυξης για την Ευρώπη, με 
δείκτες οικονομικής ανάπτυξης κατά 
πολύ χαμηλότερους εκείνων που 
καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 33
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική 
κρίση, οι δημογραφικές τάσεις και η 
εξέλιξη της παραγωγικότητα
προαναγγέλλουν ένα οικονομικό σενάριο 
χαμηλής ανάπτυξης για την Ευρώπη, με 
δείκτες οικονομικής ανάπτυξης κατά πολύ
χαμηλότερους εκείνων που καταγράφηκαν 
τις τελευταίες δεκαετίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές τάσεις και η εξέλιξη της 
παραγωγικότητας προαναγγέλλουν ένα 
οικονομικό σενάριο χαμηλής ανάπτυξης 
για την Ευρώπη, με δείκτες οικονομικής 
ανάπτυξης ενδεχομένως χαμηλότερους 
εκείνων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 
δεκαετίες εφόσον διατηρηθούν τα 
σημερινά μέτρα λιτότητας·

Or. de

Τροπολογία 34
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική 
κρίση, οι δημογραφικές τάσεις και η 
εξέλιξη της παραγωγικότητα
προαναγγέλλουν ένα οικονομικό σενάριο 
χαμηλής ανάπτυξης για την Ευρώπη, με 
δείκτες οικονομικής ανάπτυξης κατά πολύ 
χαμηλότερους εκείνων που καταγράφηκαν 
τις τελευταίες δεκαετίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική 
κρίση, οι δημογραφικές τάσεις και η 
εξέλιξη της παραγωγικότητας
προαναγγέλλουν ένα οικονομικό σενάριο 
χαμηλής ανάπτυξης για ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ, με δείκτες οικονομικής 
ανάπτυξης κατά πολύ χαμηλότερους 
εκείνων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 
δεκαετίες·

Or. de

Τροπολογία 35
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την Επιτροπή και τους κατεστημένους 
οικονομολόγους, η διατήρηση της μέσης 
ετήσιας αύξησης της παραγωγικότητας 
της εργασίας στα επίπεδα από 1,1% έως 
1,4%, όπως τις προηγούμενες δεκαετίες, 
είναι κεφαλαιώδης για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· επισημαίνει εμφατικά ότι 
θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν 
περαιτέρω αποθέματα παραγωγικότητας, 
αυξάνοντας την αποδοτικότητα της 
ενέργειας και των πόρων 
(τετραπλασιασμός έως 2020-2025 και 
δεκαπλασιασμός έως 2050)· τονίζει ότι η 
εν λόγω συνολική αύξηση της 
παραγωγικότητας μπορεί να επιτρέψει τη 
συνεχή αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
μολονότι θα μειώνεται το εργατικό 
δυναμικό και μπορεί να προσφέρει μια 
υγιή βάση για τη δίκαιη αναδιανομή των 
εισοδημάτων μεταξύ των οικονομικά 
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ενεργών και των μη ενεργών προσώπων 
(όπως είναι συνταξιούχοι, παιδιά, 
μαθητές, φοιτητές, κ.λπ.)·

Or. de

Τροπολογία 36
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανεργίας έπληξε τα αναδιανεμητικά 
συστήματα , ενώ τα συστήματα που 
βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση 
πλήττονται από τις απογοητευτικές 
αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
αγορών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανεργίας και της ανασφάλειας έχουν 
αποδυναμώσει τόσο τα αναδιανεμητικά 
συστήματα, όσο και τα συστήματα 
επικουρικής σύνταξης σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 37
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανεργίας έπληξε τα αναδιανεμητικά 
συστήματα , ενώ τα συστήματα που 
βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση 
πλήττονται από τις απογοητευτικές 
αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
αγορών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες με 
υψηλή ανεργία πλήττονται περισσότερο 
τα αναδιανεμητικά συστήματα, ενώ τα 
συστήματα που βασίζονται στην 
κεφαλαιοποίηση πλήττονται από τις 
απογοητευτικές αποδόσεις των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, 
σημειώνοντας έως και αισθητές 
απώλειες·

Or. de
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Τροπολογία 38
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανεργίας έπληξε τα αναδιανεμητικά 
συστήματα , ενώ τα συστήματα που 
βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση 
πλήττονται από τις απογοητευτικές
αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
αγορών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανεργίας έπληξε τα αναδιανεμητικά 
συστήματα, ενώ τα συστήματα που 
βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση 
πλήττονται λόγω των συνηθισμένων 
διακυμάνσεων, λόγω μεγάλων πτώσεων 
στα χρηματιστήρια ή/και λόγω της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης καταλήγοντας σε πλήρη αδυναμία 
ή σε επισφαλείς προβλέψεις όσον αφορά 
τις αποδόσεις στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές·

Or. de

Τροπολογία 39
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανεργίας έπληξε τα αναδιανεμητικά 
συστήματα , ενώ τα συστήματα που 
βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση 
πλήττονται από τις απογοητευτικές 
αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
αγορών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανεργίας έπληξε τα αναδιανεμητικά 
συστήματα, ενώ τα συστήματα που 
βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση 
πλήττονται από τις απογοητευτικές 
αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και τους κινδύνους επί των 
κεφαλαίων·

Or. fr
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Τροπολογία 40
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
ανεργίας έπληξε τα αναδιανεμητικά 
συστήματα , ενώ τα συστήματα που 
βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση 
πλήττονται από τις απογοητευτικές 
αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
αγορών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώση της 
απασχόλησης και η αύξηση της ανεργίας 
έπληξε τα αναδιανεμητικά συστήματα, ενώ 
τα συστήματα που βασίζονται στην 
κεφαλαιοποίηση πλήττονται από τις 
απογοητευτικές αποδόσεις των 
χρηματοπιστωτικών αγορών·

Or. en

Τροπολογία 41
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
Πράσινη Βίβλο η Επιτροπή αναγνώρισε 
εν μέρει τα ελλείμματα των συστημάτων 
που χρηματοδοτούνται μέσω 
κεφαλαιοποίησης, με την παραδοχή ότι η 
μείωση των επιτοκίων και των 
περιουσιακών στοιχείων πλήττουν τα 
έσοδα και τη φερεγγυότητα των 
συστημάτων που χρηματοδοτούνται 
μέσω κεφαλαιοποίησης: το 2008 τα 
ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία 
απώλεσαν αξία άνω του 20%, ενώ πολλά 
εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ 
των προβλεπόμενων προδιαγραφών 
φερεγγυότητας, και επιπλέον διάφοροι 
φορείς επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
ταμείων δεν ήταν σε θέση να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους·

Or. de
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Τροπολογία 42
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνολική 
ενεργή πολιτική για την αγορά εργασίας 
που ενισχύει την ενσωμάτωση μη 
ενεργών και μειονεκτούντων ατόμων 
συνιστά καίριο παράγοντα για τη 
χρηματοδότηση συνταξιοδοτικών 
ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω 
κεφαλαιοποίησης·

Or. de

Τροπολογία 43
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 
λοιπά, τα συστήματα που βασίζονται 
στην κεφαλαιοποίηση πλήττονται επίσης 
από τις απογοητευτικές αποδόσεις και 
τους αυξημένους κινδύνους των 
χρηματοπιστωτικών αγορών·

Or. fr

Τροπολογία 44
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
αποδειχθεί μη λειτουργική η προσέγγιση 
ενός συστήματος συνταξιοδότησης 
αποτελούμενου από τρεις πυλώνες, όπως 
αυτό που προωθούν εξίσου η ΕΕ, το ΔΝΤ 
και η Παγκόσμια Τράπεζα, το οποίο 
αποτελείται από έναν περιορισμένο 
πρώτο πυλώνα με νόμιμες συντάξεις που 
εγγυώνται απλώς μία «βασική σύνταξη», 
έναν δεύτερο πυλώνα με επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω 
κεφαλαιοποίησης και έναν τρίτο πυλώνα, 
το πρότυπο ιδιωτικής αποταμίευσης· το 
γεγονός αυτό πλήττει την ασφάλεια και 
την καταλληλότητα του συνόλου των 
συνταξιοδοτικών παροχών που 
προκύπτουν από το εν λόγω σύστημα· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
έχει εξανεμίσει τις «επιδράσεις επί των 
περιουσιακών στοιχείων» που ανέμεναν
όσα ταμεία υιοθέτησαν την εν λόγω 
προσέγγιση·

Or. de

Τροπολογία 45
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα σε όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εγγυώνται ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο 
στα ηλικιωμένα άτομα·

Or. en



PE502.214v02-00 24/175 AM\924597EL.doc

EL

Τροπολογία 46
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται και 
διατηρεί ένα ποιοτικό βιοτικό επίπεδο
μετά την ηλικία συνταξιοδότησης, ήτοι 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Or. en

Τροπολογία 47
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που οφείλει να 
παρέχει σε πιο ηλικιωμένα άτομα μια 
ασφαλή βάση χρηματοδότησης του 
βιοτικού επιπέδου·

Or. de

Τροπολογία 48
Kinga Göncz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
επαρκές βιοτικό επίπεδο για μια 
αξιοπρεπή ζωή στα ηλικιωμένα άτομα, 
ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 49
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
βιοτικό επίπεδο επαρκές για αξιοπρεπή 
διαβίωση στα ηλικιωμένα άτομα σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ότι 
εξάλλου έχουν ως ευρύτερο πολιτικό 
στόχο να διατηρούν ένα επαρκές 
συνολικό βιοτικό επίπεδο και να 
λειτουργούν ως αυτόματος οικονομικός 
σταθεροποιητής, διατηρώντας το επίπεδο 
της αγοραστικής δύναμης και συνεπώς 
την εσωτερική ζήτηση· 

Or. fr
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Τροπολογία 50
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου, με βασικό και 
αδιαπραγμάτευτο σκοπό τη διανομή 
παροχών ικανών να εγγυηθούν ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα και οικονομική 
ανεξαρτησία·

Or. el

Τροπολογία 51
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου που εγγυάται ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν ένα 
ουσιαστικό στοιχείο των ευρωπαϊκών 
κοινωνικών προτύπων που εγγυώνται ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα 
ηλικιωμένα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 52
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
συντάξεων εξακολουθεί να είναι 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 53
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ήδη τον 
Μάρτιο του 2011 τη στρατηγική τριών 
αξόνων της Στοκχόλμης με στόχο: την 
ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, την 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και 
των επιπέδων παραγωγικότητας και τη 
μεταρρύθμιση των συστημάτων 
συνταξιοδότησης, υγειονομικής 
περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 54
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες 
καταδεικνύουν πως η αύξηση του 
αριθμού των απαραίτητων ετών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας για την 
απόκτηση δικαιώματος συνταξιοδότησης 
επηρεάζει κατά πολύ λίγο το κόστος της 
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γήρανσης·

Or. fr

Τροπολογία 55
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνταξιούχοι συνιστούν μια ιδιαίτερα 
σημαντική καταναλωτική ομάδα και η 
διακύμανση της καταναλωτικής τους 
συμπεριφοράς εμφανίζει σοβαρές 
επιδράσεις στην πραγματική οικονομία·

Or. el

Τροπολογία 56
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα διαφέρουν 
σημαντικά τόσο εντός όσο και μεταξύ 
των κρατών μελών, π.χ. όσον αφορά το 
εύρος της χρηματοδότησης, το επίπεδο 
συμμετοχής της κυβέρνησης, τη δομή της 
διαχείρισης, τη μορφή ζήτησης, τη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας, τον 
βαθμό συλλογικότητας και αλληλεγγύης 
και ότι, συνεπώς, δεν υφίσταται κοινή 
τυπολογία σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 57
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
γραμμική αύξηση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης ή των προϋποθέσεων 
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας θα 
ήταν βαθύτατα άδικη επειδή δεν θα 
λάμβανε υπόψη τον βαρύ χαρακτήρα 
ορισμένων επαγγελμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 58
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές 
παροχές λόγω εντατικοποίησης της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης· λυπάται για τις σοβαρές 
δημοσιονομικές περικοπές στις οποίες 
προέβησαν τα κράτη μέλη που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, και οι 
οποίες ώθησαν πολλούς συνταξιούχους 
στη φτώχεια ή στην απειλή φτώχειας·

1. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές 
παροχές λόγω εντατικοποίησης της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης· λυπάται για τις σοβαρές 
δημοσιονομικές περικοπές στις οποίες 
προέβησαν κράτη μέλη, εφόσον βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων ήταν 
αδικαιολόγητες ως προς το ύψος τους·

Or. de

Τροπολογία 59
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές 
παροχές λόγω εντατικοποίησης της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης· λυπάται για τις σοβαρές 
δημοσιονομικές περικοπές στις οποίες 
προέβησαν τα κράτη μέλη που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, και οι 
οποίες ώθησαν πολλούς συνταξιούχους 
στη φτώχεια ή στην απειλή φτώχειας·

1. επισημαίνει ότι οι εθνικοί 
προϋπολογισμοί υφίστανται έντονες 
πιέσεις και ότι σε πολλά κράτη μέλη 
μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές παροχές 
λόγω εντατικοποίησης της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· αναγνωρίζει 
ότι πολλά κράτη μέλη που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση βρίσκονται σε 
διαδικασία επανεξέτασης της 
αποδοτικότητας των δαπανών τους·

Or. en

Τροπολογία 60
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές 
παροχές λόγω εντατικοποίησης της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης· λυπάται για τις σοβαρές 
δημοσιονομικές περικοπές στις οποίες 
προέβησαν τα κράτη μέλη που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, και οι 
οποίες ώθησαν πολλούς συνταξιούχους 
στη φτώχεια ή στην απειλή φτώχειας·

1. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές 
παροχές λόγω εντατικοποίησης της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης· υπογραμμίζει ότι με τον τρόπο 
αυτό συνεχίζεται η φιλελεύθερη πολιτική 
περικοπής των συντάξεων η οποία είχε 
ξεκινήσει ήδη πριν την κρίση· λυπάται για 
τις σοβαρές δημοσιονομικές περικοπές 
στις οποίες προέβησαν τα κράτη μέλη που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
και οι οποίες ώθησαν πολλούς 
συνταξιούχους στη φτώχεια ή στην απειλή 
φτώχειας·

Or. de

Τροπολογία 61
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές 
παροχές λόγω εντατικοποίησης της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης· λυπάται για τις σοβαρές 
δημοσιονομικές περικοπές στις οποίες 
προέβησαν τα κράτη μέλη που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, και οι 
οποίες ώθησαν πολλούς συνταξιούχους 
στη φτώχεια ή στην απειλή φτώχειας·

1. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές 
παροχές λόγω εντατικοποίησης της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης· λυπάται για τις σοβαρές 
δημοσιονομικές περικοπές στις οποίες 
προέβησαν τα κράτη μέλη που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, και οι 
οποίες ώθησαν πολλούς συνταξιούχους 
στη φτώχεια ή στην απειλή φτώχειας· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
προστασία των πλέον ευπαθών μελών της 
κοινωνίας και να δώσουν τη δέουσα 
προσοχή στα συμφέροντα των 
μελλοντικών γενεών κατά την κατανομή 
των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης 
στις συνταξιοδοτικές παροχές·  

Or. en

Τροπολογία 62
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της 
επάρκειας και της χρηματοδότησης των 
εκ του νόμου προβλεπόμενων συντάξεων, 
δηλαδή η ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής βιωσιμότητας των 
συντάξεων, συνιστά προτεραιότητα·

Or. fi
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Τροπολογία 63
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επιδοκιμάζει την ευκαιρία που 
παρέχεται στην ΕΕ να αξιολογήσει την 
τρέχουσα και μελλοντική βιωσιμότητα 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων και να 
προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές και 
τις στρατηγικές πολιτικής που μπορούν 
να οδηγήσουν στην πλέον 
αποτελεσματική από άποψη κόστους 
παροχή των συντάξεων εντός των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 64
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει την πρόκληση που 
συνεπάγεται ο παράγοντας του φύλου στο 
ζήτημα των συντάξεων· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για τη βελτίωση της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις ηλικίες και για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της μετάβασης από τα 
αναδιανεμητικά κρατικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα σε συστήματα που βασίζονται 
στην κεφαλαιοποίηση και από τα σχέδια 
καθορισμένων παροχών στα σχέδια 
καθορισμένων εισφορών·  τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του 
κινδύνου της φτώχειας ιδίως για τις 
γυναίκες που έχουν μηδενική ή ανεπαρκή 
πρόσβαση σε ατομικά συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα ή σε συνταξιοδοτικά 
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δικαιώματα συζύγου, μέσω της παροχής 
εισοδήματος ασφαλείας μη βασιζόμενου 
σε καταβολή εισφορών με σκοπό την 
προστασία των γυναικών αυτών από τη 
φτώχεια· 

Or. en

Τροπολογία 65
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει την πρόκληση που 
συνεπάγεται ο παράγοντας του φύλου στο 
ζήτημα των συντάξεων· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για τη βελτίωση της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις ηλικίες και για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της μετάβασης από τα 
αναδιανεμητικά κρατικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα σε συστήματα που βασίζονται 
στην κεφαλαιοποίηση και σε 
συνταξιοδοτικά σχέδια καθορισμένων 
εισφορών·  τονίζει την επείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης του κινδύνου της 
φτώχειας ιδίως για τις γυναίκες που έχουν 
μηδενική ή ανεπαρκή πρόσβαση σε 
ατομικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή σε 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα συζύγου, 
μέσω της παροχής εισοδήματος 
ασφαλείας μη βασιζόμενου σε καταβολή 
εισφορών με σκοπό την προστασία των 
γυναικών αυτών από τη φτώχεια· 

Or. en

Τροπολογία 66
Frédéric Daerden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει αποδοκιμασία για την 
αποδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης 
της Ένωσης, όπως αυτή εκφράζεται στη 
Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, 
προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση 
της ηλικίας συνταξιοδότησης με την 
αύξηση της προσδοκώμενης διάρκειας 
ζωής·

Or. fr

Τροπολογία 67
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει τον κίνδυνο που ελλοχεύει 
στη μονομερή προσήλωση στην πολιτική 
της εσωτερικής υποτίμησης αναφορικά 
με τα έσοδα και τη βιωσιμότητα των 
ασφαλιστικών ταμείων· υπογραμμίζει ότι 
η αναπτυξιακή προσέγγιση σε συνδυασμό 
με την πολιτική εξορθολογισμού των 
δημοσίων οικονομικών αποτελούν την 
ενδεδειγμένη απάντηση στην κρίση·

Or. el

Τροπολογία 68
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους 
προϋπολογισμούς τους και να 
μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους σε 
συνθήκες λιτότητας· κατόπιν τούτου, 
συμμερίζεται την άποψη που διατύπωσε 
η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της, ήτοι οι 
πολίτες θα αναγκασθούν να καταρτίσουν 
επικουρική επαγγελματική και, ει 
δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 69
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους 
προϋπολογισμούς τους και να 
μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους σε 
συνθήκες λιτότητας· κατόπιν τούτου, 
συμμερίζεται την άποψη που διατύπωσε 
η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της, ήτοι οι 
πολίτες θα αναγκασθούν να καταρτίσουν 
επικουρική επαγγελματική και, ει 
δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μεσοπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη εάν 
διατηρηθούν τα σημερινά μέτρα 
λιτότητας·

Or. de
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Τροπολογία 70
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους 
προϋπολογισμούς τους και να 
μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους σε 
συνθήκες λιτότητας· κατόπιν τούτου, 
συμμερίζεται την άποψη που διατύπωσε 
η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της, ήτοι οι 
πολίτες θα αναγκασθούν να καταρτίσουν 
επικουρική επαγγελματική και, ει 
δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη και 
ενός αυξημένου κινδύνου φτώχειας που 
αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, και κατόπιν τούτου, 
υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα στην εξασφάλιση ενός 
μακροχρόνια ισχυρού πρώτου πυλώνα·

Or. de

Τροπολογία 71
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

2. επισημαίνει έναντι του κινδύνου ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτούσε από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας, την ανάγκη 
διαφύλαξης των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας·
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Or. fr

Τροπολογία 72
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κρίνει λυπηρό 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
αναγνωρίσει πλήρως τη σημασία των 
συντάξεων του πρώτου πυλώνα ως μέσου 
προστασίας των πλέον ευπαθών μελών 
της κοινωνίας και την άμεση σχέση της 
θέσπισης συντάξεων πρώτου πυλώνα 
αδιαπέραστων από τη φτώχεια με τους 
στόχους της ΕΕ για τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 73
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· αναγνωρίζει 
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τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

ότι αυτό το σενάριο έχει αντίκτυπο και 
στην οικονομική ισχύ των εργοδοτών και 
του ενεργού πληθυσμού· κατόπιν τούτου, 
συμμερίζεται την άποψη που διατύπωσε η 
Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της, ήτοι ότι, 
στον βαθμό του δυνατού, οι πολίτες θα 
αναγκασθούν να καταρτίσουν επικουρική 
επαγγελματική και ιδιωτική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση· επισημαίνει 
ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι 
πολίτες να συνεχίσουν να αποταμιεύουν 
περισσότερα χρήματα και για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα για τη σύνταξή τους, 
είναι σημαντικό να διατηρηθούν και να 
βελτιωθούν τα φορολογικά κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 74
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, τάσσεται υπέρ της απαίτησης που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της· ήτοι τα κράτη μέλη θα αναγκασθούν 
να μεταρρυθμίσουν τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα που διαθέτουν·

Or. de

Τροπολογία 75
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις 
οικονομίες τους σε συνθήκες λιτότητας· 
κατόπιν τούτου, συμμερίζεται την άποψη 
που διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν 
να καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να είναι αυστηρά όσον αφορά τη 
διαχείριση των δημοσίων οικονομικών· 
κατόπιν τούτου, συμμερίζεται την άποψη 
που διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν 
να καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

Or. fr

Τροπολογία 76
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους 
προϋπολογισμούς τους και να 
μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους σε 
συνθήκες λιτότητας· κατόπιν τούτου, 
συμμερίζεται την άποψη που διατύπωσε η 
Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της, ήτοι οι 
πολίτες θα αναγκασθούν να καταρτίσουν 
επικουρική επαγγελματική και, ει δυνατόν, 
ιδιωτική συνταξιοδοτική αποταμίευση·

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τα δημόσια 
οικονομικά τους και να μεταρρυθμίσουν 
τις οικονομίες τους σε συνθήκες λιτότητας· 
κατόπιν τούτου, συμμερίζεται την άποψη 
που διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή 
Βίβλο της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν 
να καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

Or. en
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Τροπολογία 77
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από πλείστα
κράτη μέλη να εξυγιάνουν τους 
προϋπολογισμούς τους και να 
μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους σε 
συνθήκες λιτότητας· κατόπιν τούτου, 
συμμερίζεται την άποψη που διατύπωσε η 
Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της, ήτοι οι 
πολίτες θα αναγκασθούν να καταρτίσουν 
επικουρική επαγγελματική και, ει δυνατόν, 
ιδιωτική συνταξιοδοτική αποταμίευση·

Or. de

Τροπολογία 78
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, πιθανόν, ατομική ιδιωτική 
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αποταμίευση· συνταξιοδοτική αποταμίευση·

Or. en

Τροπολογία 79
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση·

2. επισημαίνει τον κίνδυνο ενός 
οικονομικού σεναρίου χαρακτηριζόμενου 
μακροπρόθεσμα από χαμηλή ανάπτυξη, 
γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς 
τους και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους σε συνθήκες λιτότητας· κατόπιν 
τούτου, συμμερίζεται την άποψη που 
διατύπωσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο 
της, ήτοι οι πολίτες θα αναγκασθούν να 
καταρτίσουν επικουρική επαγγελματική 
και, ει δυνατόν, ιδιωτική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκές εισόδημα για 
όλους τους ηλικιωμένους μέσω ατομικών 
δικαιωμάτων συνταξιοδότησης και να 
εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση σε 
υποχρεωτικές κρατικά ρυθμιζόμενες 
συντάξεις, είτε καταρτισθούν επικουρικές 
συντάξεις είτε όχι·

Or. en

Τροπολογία 80
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. κρίνει ότι ο αυξανόμενος αριθμός των 
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ηλικιωμένων, κυρίως των γυναικών, που 
διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας 
αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο και 
θεωρεί ότι τα συστήματα 
συνταξιοδότησης πρέπει να εγγυώνται 
ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης για όλους τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 81
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου 
πυλώνα, ευθυγραμμίζοντας τα έτη 
συνεισφοράς με την εξέλιξη της σχέσης 
μεταξύ συνταξιούχων και προσώπων σε 
ενεργό ηλικία, ώστε οι δαπάνες που 
συνδέονται με τις δημόσιες συντάξεις να 
μην εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να 
προβούν σε άλλες σημαντικές δαπάνες·
καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τις 
συντάξεις του πρώτου πυλώνα –
ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα πρέπει να παραμένουν η 
κύρια πηγή εισοδήματος για τους 
συνταξιούχους· καλεί τα κράτη μέλη να
συνεχίσουν να εργάζονται για πιο ενεργές 
και χωρίς αποκλεισμούς στρατηγικές 
αγοράς εργασίας ώστε να μειωθεί ο λόγος 
της οικονομικής εξάρτησης μεταξύ των 
μη ενεργών ατόμων και των ατόμων που 
εργάζονται και να διατηρηθεί στην αγορά 
εργασίας επαρκές εργατικό δυναμικό, και 
να συνδέσουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές 
με τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και την εφαρμογή 
προγραμμάτων δια βίου κατάρτισης που 
οδηγούν σε πιο υγιείς και μακρόπνοες 
επαγγελματικές σταδιοδρομίες·

Or. fr

Τροπολογία 82
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου 
πυλώνα, ευθυγραμμίζοντας τα έτη 
συνεισφοράς με την εξέλιξη της σχέσης 
μεταξύ συνταξιούχων και προσώπων σε 
ενεργό ηλικία, ώστε οι δαπάνες που 
συνδέονται με τις δημόσιες συντάξεις να 
μην εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να 
προβούν σε άλλες σημαντικές δαπάνες· 
καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τις 
συντάξεις του πρώτου πυλώνα –
ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τις 
συντάξεις του πρώτου πυλώνα 
μεριμνώντας έτσι για δίκαια εισοδήματα, 
τα οποία θα επιτρέπουν την αξιοπρεπή 
διαβίωση και δεν θα βρίσκονται ποτέ 
κάτω από τα όρια της φτώχειας·

Or. pt

Τροπολογία 83
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν
τα οικεία συστήματα του πρώτου 
πυλώνα, ευθυγραμμίζοντας τα έτη 
συνεισφοράς με την εξέλιξη της σχέσης 
μεταξύ συνταξιούχων και προσώπων σε 
ενεργό ηλικία, ώστε οι δαπάνες που 
συνδέονται με τις δημόσιες συντάξεις να 
μην εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να 
προβούν σε άλλες σημαντικές δαπάνες· 
καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τις 
συντάξεις του πρώτου πυλώνα –

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν τα 
συστήματά τους με γνώμονα τις 
απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια 
σύνταξη που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης και στο πλαίσιο αυτό 
να δώσουν έμφαση στον πρώτο πυλώνα, 
ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς 
και ασφαλείς συντάξεις, στηριζόμενος σε 
ευρεία χρηματοδοτική βάση και ανάλογα 
με την εξέλιξη του παραγωγικού 
δυναμικού· καλεί τα κράτη μέλη να 
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ενδεχομένως συνοδευόμενες από διατάξεις 
όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα – χάριν 
εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς 
εισοδήματος·

εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης συντάξεων 
που να εγγυώνται αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης, ή τουλάχιστον αξιοπρεπές 
εισόδημα1·
__________________
1Ψήφισμα του ΕΚ της 9ης Οκτωβρίου 
2008 σχετικά με την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ 
C 9E, 15.1.2010, σ. 11.)

Or. de

Τροπολογία 84
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται 
με τις δημόσιες συντάξεις να μην 
εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να προβούν 
σε άλλες σημαντικές δαπάνες· καλεί τα 
κράτη μέλη να εγγυηθούν τις συντάξεις 
του πρώτου πυλώνα – ενδεχομένως
συνοδευόμενες από διατάξεις όσον αφορά 
το ελάχιστο εισόδημα – χάριν εξασφάλισης 
ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα 
κατά τρόπο ώστε η ηλικία 
συνταξιοδότησης να μην συνδέεται με τη 
βιολογική ηλικία αλλά να υπολογίζεται 
βάσει των ετών συνταξιοδοτικών 
εισφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – συνοδευόμενες από διατάξεις 
όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα – χάριν 
εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς 
εισοδήματος·

Or. de
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Τροπολογία 85
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα,
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται 
με τις δημόσιες συντάξεις να μην 
εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να προβούν 
σε άλλες σημαντικές δαπάνες· καλεί τα 
κράτη μέλη να εγγυηθούν τις συντάξεις 
του πρώτου πυλώνα – ενδεχομένως 
συνοδευόμενες από διατάξεις όσον αφορά 
το ελάχιστο εισόδημα – χάριν εξασφάλισης 
ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα 
και να ευθυγραμμίσουν τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης με τον πραγματικό 
αριθμό των ετών συνεισφοράς αντί να 
προσδιορίζουν συγκεκριμένη ηλικία 
συνταξιοδότησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 86
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για πολλούς συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο μεταρρύθμισης των οικείων 
συστημάτων του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
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ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες 
από διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 87
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες 
από διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν ότι οι συντάξεις μπορούν να 
καταστούν ασφαλής βάση 
χρηματοδότησης του βιοτικού επιπέδου, 
της ποιότητας ζωής και συνεπώς της 
ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Η θέσπιση νομοθεσίας για ελάχιστες 
συντάξεις που να καλύπτουν τις βιοτικές 
ανάγκες συνιστά μέτρο καταπολέμησης 
της φτώχειας και ως εκ τούτου, πρέπει να 
θεωρηθεί μέρος της κοινωνικής πρόνοιας 
και όχι των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων·

Or. de



AM\924597EL.doc 47/175 PE502.214v02-00

EL

Τροπολογία 88
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη, κατά την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων στα οικεία συστήματα 
του πρώτου πυλώνα, να αντισταθμίζουν
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και εργαζομένων προσώπων 
μέσω της αύξησης του ποσοστού 
απασχόλησης με τη θέσπιση διαφόρων 
μέτρων, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται 
με τις δημόσιες συντάξεις να μην 
εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να προβούν σε 
άλλες σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη 
μέλη να εγγυηθούν τις συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα – ενδεχομένως 
συνοδευόμενες από διατάξεις όσον αφορά 
το ελάχιστο εισόδημα – χάριν εξασφάλισης 
ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος πάνω από 
το όριο της φτώχειας για όλους·

Or. en

Τροπολογία 89
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 

3. υπογραμμίζει ότι τα δημόσια 
συνταξιοδοτικά συστήματα παραμένουν η 
κύρια πηγή εισοδήματος για τους 
συνταξιούχους· καλεί τα κράτη μέλη να 
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τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες
από διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

μεταρρυθμίσουν τα οικεία δημόσια 
συστήματα, ευθυγραμμίζοντας τα έτη 
συνεισφοράς και την ηλικία 
συνταξιοδότησης με την εξέλιξη της 
σχέσης μεταξύ συνταξιούχων και 
προσώπων σε ενεργό ηλικία, ώστε οι 
δαπάνες που συνδέονται με τις δημόσιες 
συντάξεις να μην εμποδίζουν τις 
κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες, ιδίως σε κοινωνικές 
επενδύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν τα δημόσια συνταξιοδοτικά 
συστήματα – ενδεχομένως συνοδευόμενα
από διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 90
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 
απασχόλησης, ώστε οι δαπάνες που 
συνδέονται με τις δημόσιες συντάξεις να 
μην εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να 
προβούν σε άλλες σημαντικές δαπάνες· 
καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τις 
συντάξεις του πρώτου πυλώνα –
ενδεχομένως συνοδευόμενες από διατάξεις 
όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα – χάριν 
εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς βιοτικού 



AM\924597EL.doc 49/175 PE502.214v02-00

EL

επιπέδου και οικονομικής ανεξαρτησίας·

Or. de

Τροπολογία 91
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος, αντίστοιχου 
προς τις πρότερες αποδοχές και τις 
καταβληθείσες εισφορές·

Or. hu

Τροπολογία 92
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
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εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

εισοδήματος για τους συνταξιούχους και 
προσφέρουν την καταλληλότερη 
προστασία του εισοδήματος των 
ηλικιωμένων, ιδίως για τις πιο ευπαθείς 
ομάδες, όπως οι εργαζόμενοι με χαμηλό 
εισόδημα, οι εργαζόμενοι με 
δικαιολογημένα κενά στη σταδιοδρομία 
τους κλπ.· καλεί τα κράτη μέλη να 
μεταρρυθμίσουν τα οικεία συστήματα του 
πρώτου πυλώνα, ευθυγραμμίζοντας τα έτη 
συνεισφοράς με την εξέλιξη της σχέσης 
μεταξύ συνταξιούχων και προσώπων σε 
ενεργό ηλικία, ώστε οι δαπάνες που 
συνδέονται με τις δημόσιες συντάξεις να 
μην εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να 
προβούν σε άλλες σημαντικές δαπάνες· 
καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τις 
συντάξεις του πρώτου πυλώνα –
ενδεχομένως συνοδευόμενες από διατάξεις 
όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα – χάριν 
εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς 
εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 93
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη, που έχουν εμφανή 
ανάγκη αναπλήρωσης αρκετών κενών, να 
μεταρρυθμίσουν τα οικεία συστήματα του 
πρώτου πυλώνα, ευθυγραμμίζοντας τα έτη 
συνεισφοράς με την εξέλιξη της σχέσης 
μεταξύ συνταξιούχων και προσώπων σε 
ενεργό ηλικία, ώστε οι δαπάνες που 
συνδέονται με τις δημόσιες συντάξεις να 
μην εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να 
προβούν σε άλλες σημαντικές δαπάνες· 
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πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τις 
συντάξεις του πρώτου πυλώνα –
ενδεχομένως συνοδευόμενες από διατάξεις 
όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα – χάριν 
εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς 
εισοδήματος·

Or. de

Τροπολογία 94
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ 
συνταξιούχων και προσώπων σε ενεργό 
ηλικία, ώστε οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις δημόσιες συντάξεις να μην εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

3. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις του 
πρώτου πυλώνα παραμένουν η κύρια πηγή 
εισοδήματος για τους συνταξιούχους· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
τα οικεία συστήματα του πρώτου πυλώνα, 
ευθυγραμμίζοντας τα έτη συνεισφοράς με 
την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής και 
της σχέσης μεταξύ συνταξιούχων και 
προσώπων σε ενεργό ηλικία, ώστε οι 
δαπάνες που συνδέονται με τις δημόσιες 
συντάξεις να μην εμποδίζουν τις 
κυβερνήσεις να προβούν σε άλλες 
σημαντικές δαπάνες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν τις συντάξεις του πρώτου 
πυλώνα – ενδεχομένως συνοδευόμενες από 
διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
εισόδημα – χάριν εξασφάλισης ενός 
αξιοπρεπούς εισοδήματος·

Or. fr

Τροπολογία 95
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε 
σαφώς τη σημασία του πρώτου πυλώνα 
για τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει με έμφαση την ανάγκη 
μεταρρυθμίσεων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα, με σκοπό τη διατήρηση των 
αλληλέγγυων και καθολικών δημόσιων 
ασφαλιστικών συστημάτων, τα οποία 
εξασφαλίζουν επαρκείς συντάξεις για 
όλους και αποτελούν ένδειξη 
πραγματικής αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών·

Or. pt

Τροπολογία 96
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η ισόρροπη αναλογία 
μεταξύ των ετών απασχόλησης και των 
ετών σύνταξης δεν θα καθοριστεί μόνον 
βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά 
κυρίως σύμφωνα με τον αριθμό των ετών 
απασχόλησης πριν τη συμπλήρωση του 
εκάστοτε ορίου συνταξιοδότησης·

Or. de

Τροπολογία 97
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες 
μεταρρύθμισης στον τομέα των 
συντάξεων πρέπει να δίνουν υψηλή 
προτεραιότητα στην καταπολέμηση της 
φτώχειας· τονίζει ότι, εάν δεν αναληφθεί 
φιλόδοξη δράση σε αυτήν την 
κατεύθυνση, είναι πιθανό να μην 
επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 98
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις δημόσιες συντάξεις μέσω της 
βελτίωσης της ποιότητας της 
απασχόλησης και των μισθών, της 
ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών 
και της διαιώνισης των μέσων 
χρηματοδότησης των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 99
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
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εργαζομένων στην ΕΕ δεν καλύπτεται 
από επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα και ότι οι περισσότερες 
ομάδες του πληθυσμού στερούνται την 
πρόσβαση στον τρίτο πυλώνα·

Or. de

Τροπολογία 100
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι τα δημόσια 
συστήματα συνταξιοδότησης είναι τα 
μοναδικά που βασίζονται στην αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ και εντός των 
γενεών· εκτιμά κατά συνέπεια ότι τα 
δημόσια συστήματα συνταξιοδότησης 
είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για να 
διατηρήσουν το βιοτικό επίπεδο των 
συνταξιούχων και να προλάβουν τη 
φτώχεια των ηλικιωμένων ατόμων, και 
μολονότι μπορούν να συμπληρωθούν από 
άλλα συστήματα, δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να αντικατασταθούν από 
αυτά· καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν
τις συντάξεις του πρώτου πυλώνα χάριν 
εξασφάλισης ενός επαρκούς εισοδήματος 
για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 101
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. εκφράζει τη λύπη του που η Λευκή 
Βίβλος της Επιτροπής δεν θίγει τη 
θεμελιώδη ανάγκη ενίσχυσης των 
δημοσίων συστημάτων συνταξιοδότησης 
ή της διαφοροποίησης των πηγών 
χρηματοδότησής τους, για παράδειγμα, 
μέσα από μια γενικευμένη κοινωνική 
εισφορά που θα έκανε τα εισοδήματα του 
κεφαλαίου να συμμετέχουν στη 
χρηματοδότηση αυτή·

Or. fr

Τροπολογία 102
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. υπενθυμίζει ότι τα κίνητρα για την 
προώθηση των συστημάτων ατομικής 
σύνταξης, όπως είναι οι φορολογικές 
εκπτώσεις, έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στους δημόσιους προϋπολογισμούς και τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· κάνει 
έκκληση για μεγαλύτερη μείωση του 
κόστους, για περισσότερη διαφάνεια, 
καθώς και για καλύτερά μέτρα εποπτείας 
και προστασίας των καταναλωτών σε 
σχέση με τα συστήματα ιδιωτικής 
αποταμίευσης·

Or. fr

Τροπολογία 103
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης·

συνιστά τη θέσπιση "πολυπυλωνικών" 
συστημάτων, τα οποία θα συνίστανται: 
[...]

ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 
νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα 
ευνοεί τα "πολυπυλωνικά" συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 
νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα να
ευνοεί τα «πολυπυλωνικά» συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 104
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά τη θέσπιση "πολυπυλωνικών" 
συστημάτων, τα οποία θα συνίστανται:

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή σε ορισμένα κράτη μέλη τον 
ευάλωτο χαρακτήρα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, τόσο των αναδιανεμητικών 
όσο και εκείνων που χρηματοδοτούνται 
μέσω κεφαλαιοποίησης· συνιστά μια 
ολιστική προσέγγιση των 
μεταρρυθμίσεων των συντάξεων, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
συστατικών στοιχείων των συστημάτων
συνταξιοδότησης, ώστε το σύστημα να 
απαρτίζεται:

Or. fr
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Τροπολογία 105
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά τη θέσπιση "πολυπυλωνικών" 
συστημάτων, τα οποία θα συνίστανται:

4. διαπιστώνει ότι η χρηματοπιστωτική 
και οικονομική κρίση κατέστησε σαφή τον 
ευάλωτο χαρακτήρα ιδίως των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά τη θέσπιση "πολυπυλωνικών" 
συστημάτων, τα οποία θα συνίστανται:

Or. de

Τροπολογία 106
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά τη θέσπιση "πολυπυλωνικών"
συστημάτων, τα οποία θα συνίστανται:

4. διαπιστώνει ότι η κρίση και οι 
προκλήσεις που θέτει η γήρανση του 
πληθυσμού έχουν καταστήσει σαφή τον 
ευάλωτο χαρακτήρα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, τόσο των αναδιανεμητικών 
όσο και εκείνων που χρηματοδοτούνται 
μέσω κεφαλαιοποίησης· συνιστά τη 
θέσπιση «πολυπυλωνικών» συστημάτων 
που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω 
εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· τονίζει ότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτισμικές, 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
συνθήκες κάθε κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία 107
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά τη θέσπιση "πολυπυλωνικών"
συστημάτων, τα οποία θα συνίστανται:

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, το ενδεχόμενο 
θέσπισης ή διατήρησης
«πολυπυλωνικών» συστημάτων, τα οποία 
θα συνίστανται, για παράδειγμα:

Or. en

Τροπολογία 108
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά τη θέσπιση "πολυπυλωνικών" 
συστημάτων, τα οποία θα συνίστανται:

4. διαπιστώνει ότι η κρίση του τραπεζικού 
και χρηματοπιστωτικού τομέα κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, ήτοι των 
αναδιανεμητικών αλλά κυρίως εκείνων 
που χρηματοδοτούνται μέσω 
κεφαλαιοποίησης· συνιστά τη θέσπιση 
"πολυπυλωνικών" συστημάτων, τα οποία 
θα συνίστανται:

Or. de
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Τροπολογία 109
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά τη θέσπιση "πολυπυλωνικών"
συστημάτων, τα οποία θα συνίστανται:

4. διαπιστώνει ότι η κρίση κατέστησε 
σαφή τον ευάλωτο χαρακτήρα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο των 
αναδιανεμητικών όσο και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται μέσω κεφαλαιοποίησης· 
συνιστά τη θέσπιση «πολυπυλωνικών»
συστημάτων, τα οποία μπορούν να
συνίστανται:

Or. hu

Τροπολογία 110
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i. σε μια ελάχιστη αξιοπρεπή δημόσια 
σύνταξη, υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i. σε μια ελάχιστη αξιοπρεπή δημόσια 
σύνταξη, υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 112
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i. σε μια ελάχιστη αξιοπρεπή δημόσια 
σύνταξη, υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα·

i. σε έναν πρώτο πυλώνα που θα 
εξασφαλίζει το βιοτικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 113
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i. σε μια ελάχιστη αξιοπρεπή δημόσια 
σύνταξη, υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα·

i. σε μια δημόσια σύνταξη μέσω του 
αναδιανεμητικού συστήματος, υπαγόμενη 
στον πρώτο πυλώνα η οποία μπορεί να 
συστήσει μία ασφαλή βάση 
χρηματοδότησης του βιοτικού επιπέδου, 
της ποιότητας ζωής και συνεπώς της 
ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης·

Or. de

Τροπολογία 114
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο i
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i. σε μια ελάχιστη αξιοπρεπή δημόσια 
σύνταξη, υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα·

i. σε μια δημόσια σύνταξη που να 
εξασφαλίζει το βιοτικό επίπεδο, 
υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα·

Or. de

Τροπολογία 115
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i. σε μια ελάχιστη αξιοπρεπή δημόσια 
σύνταξη, υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα·

i. πάνω από όλα, από μια ελάχιστη 
επαρκή δημόσια σύνταξη, υπαγόμενη στον 
πρώτο πυλώνα που να επιτρέπει μια 
αξιοπρεπή διαβίωση και που να 
διασφαλίζει επαρκές υποκατάστατο 
εισόδημα·

Or. fr

Τροπολογία 116
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i. σε μια ελάχιστη αξιοπρεπή δημόσια 
σύνταξη, υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα·

i. σε ένα δημόσιο συνταξιοδοτικό 
σύστημα που θα βασίζεται είτε στο 
αναδιανεμητικό σύστημα είτε στο 
σύστημα κεφαλαιοποίησης ή και στα δύο 
και θα εγγυάται μια ελάχιστη αξιοπρεπή 
σύνταξη· 

Or. en
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Τροπολογία 117
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική 
σύνταξη χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική 
σύνταξη χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 119
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη ii. σε μια σταθερή, διαφανή, δημόσια 
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χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στον δεύτερο
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

σύνταξη, υπαγόμενη στον πρώτο πυλώνα, 
ως βάση χρηματοδότησης του βιοτικού 
επιπέδου·

Or. de

Τροπολογία 120
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική 
σύνταξη χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. σε ευρέως προσβάσιμα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά ταμεία, συνδεδεμένα με 
την απασχόληση, τα οποία θα 
διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι (ανά 
τομέα)·

Or. en

Τροπολογία 121
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. σε μια ευρεία συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, η διαχείριση της οποίας θα 
γίνεται σε επίπεδο τομέα ή σε επίπεδο 
επιχείρησης·

Or. en



PE502.214v02-00 64/175 AM\924597EL.doc

EL

Τροπολογία 122
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. από μια συλλογική επικουρική 
γενικευμένη σύνταξη χρηματοδοτούμενη 
μέσω κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με 
την απασχόληση και υπαγόμενη στο 
δεύτερο πυλώνα, την οποία θα 
διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι (ανά 
τομέα), που προβλέπεται κατά προτίμηση 
από τις συλλογικές συμβάσεις και 
περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις διαστάσεις 
της αλληλεγγύης μεταξύ εργαζομένων και 
της ευθύνης των εργοδοτών· σημειώνει 
ότι η ευθύνη αυτή δεν πρέπει να 
αναληφθεί από τις δημόσιες αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 123
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. σε μια συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα μπορούν να
διαχειρίζονται και οι κοινωνικοί εταίροι 
ανά τομέα·

Or. hu

Τροπολογία 124
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. σε μια συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα μπορούν να
διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι (ανά 
τομέα)·

Or. en

Τροπολογία 125
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαπραγματεύονται 
οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά θα 
διαχειρίζονται ανεξάρτητοι φορείς που 
λογοδοτούν δημοσίως και στους οποίους 
συμμετέχουν μέλη του συστήματος· 

Or. en

Τροπολογία 126
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη ii. σε μια συλλογική σύνταξη, συνδεδεμένη 
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χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

με την απασχόληση και υπαγόμενη στο 
δεύτερο πυλώνα, την οποία θα 
διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι (ανά 
τομέα) και θα έχει επικουρικό χαρακτήρα·

Or. de

Τροπολογία 127
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 128
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)· στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να χορηγηθεί σε 
εργαζομένους το νομικό δικαίωμα 
πρόσβασης σε συνταξιοδοτικές υπηρεσίες 
του δεύτερου πυλώνα· οι εισφορές του 
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εργοδότη σε επαγγελματικές συντάξεις 
συνεχίζουν να υπάγονται στην αρχή της 
προαιρετικής εισφοράς·

Or. de

Τροπολογία 129
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 - σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)·

ii. σε μια υποχρεωτική συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο 
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται οι 
κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα) και με την 
υποχρεωτική συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων εργοδοτών και 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 130
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii. σε μια ατομική σύνταξη υπαγόμενη 
στον τρίτο πυλώνα και βασιζόμενη σε 
ιδιωτική αποταμίευση·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 131
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii. σε μια ατομική σύνταξη υπαγόμενη 
στον τρίτο πυλώνα και βασιζόμενη σε 
ιδιωτική αποταμίευση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii. σε μια ατομική σύνταξη υπαγόμενη 
στον τρίτο πυλώνα και βασιζόμενη σε 
ιδιωτική αποταμίευση·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 133
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii. σε μια ατομική σύνταξη υπαγόμενη 
στον τρίτο πυλώνα και βασιζόμενη σε
ιδιωτική αποταμίευση·

iii. σε μια ιδιωτική συνταξιοδοτική
αποταμίευση·

Or. en
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Τροπολογία 134
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii. σε μια ατομική σύνταξη υπαγόμενη 
στον τρίτο πυλώνα και βασιζόμενη σε 
ιδιωτική αποταμίευση·

iii. σε μια οικειοθελή, συλλογική σύνταξη 
χρηματοδοτούμενη μέσω 
κεφαλαιοποίησης, συνδεδεμένη με την 
απασχόληση και υπαγόμενη στο δεύτερο
πυλώνα, την οποία θα διαχειρίζονται 
κατά προτίμηση οι κοινωνικοί εταίροι·

Or. de

Τροπολογία 135
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii. σε μια ατομική σύνταξη υπαγόμενη 
στον τρίτο πυλώνα και βασιζόμενη σε 
ιδιωτική αποταμίευση·

iii. και για εκείνους που έχουν τη 
δυνατότητα, από μια προαιρετική 
ατομική ιδιωτική αποταμίευση, 
υπαγόμενη στον τρίτο πυλώνα, αλλά που 
σε καμία περίπτωση δεν προωθείται 
μέσω φορολογικών κινήτρων·

Or. fr

Τροπολογία 136
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 

ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 



PE502.214v02-00 70/175 AM\924597EL.doc

EL

συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη·
ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 
νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα 
ευνοεί τα "πολυπυλωνικά" συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα να 
ευνοεί τα «πολυπυλωνικά» συνταξιοδοτικά 
συστήματα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 137
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη·
ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 
νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα 
ευνοεί τα "πολυπυλωνικά" συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 
νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα να 
ευνοεί και να σέβεται πλήρως τα 
«πολυπυλωνικά» συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 138
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη·
ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 

ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 
νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα να 
ευνοεί τα «πολυπυλωνικά» συνταξιοδοτικά 
συστήματα·
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νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα 
ευνοεί τα "πολυπυλωνικά" συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 139
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη· ζητεί 
από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
κάθε ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία 
στον συνταξιοδοτικό τομέα ευνοεί τα 
"πολυπυλωνικά" συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη· ζητεί 
από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
κάθε ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία 
στον συνταξιοδοτικό τομέα να ευνοεί τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα·

Or. de

Τροπολογία 140
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη· ζητεί 
από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
κάθε ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία 
στον συνταξιοδοτικό τομέα ευνοεί τα 
"πολυπυλωνικά" συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη· ζητεί 
από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
κάθε ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία 
στον συνταξιοδοτικό τομέα να ευνοεί τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα που είναι 
βιώσιμα τόσο από οικονομική και όσο 
από κοινωνική άποψη, ενώ παράλληλα 
ενισχύει πολιτικές που στοχεύουν στην 
ευημερία των πρεσβυτέρων πέρα των 
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συντάξεων, όπως την πολιτική της 
φορολογικής στήριξης του δικαιώματος 
κτήσεως της κυριότητος κατοικίας, ή την 
πολιτική της κάλυψης της υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. fr

Τροπολογία 141
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη· ζητεί 
από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
κάθε ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία 
στον συνταξιοδοτικό τομέα ευνοεί τα 
"πολυπυλωνικά" συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη και 
να διασφαλίσουν ότι οι συνταξιοδοτικές 
αποταμιεύσεις προστατεύονται 
αποτελεσματικά και φυλάσσονται για 
μελλοντική χρήση και ότι δεν γίνονται 
βορά των βραχυπρόθεσμων συμφερόντων 
των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες· ζητεί από την 
Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε κάθε 
ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία στον 
συνταξιοδοτικό τομέα να ευνοεί τα 
«πολυπυλωνικά» συνταξιοδοτικά 
συστήματα που είναι βιώσιμα τόσο από 
οικονομική όσο και από κοινωνική 
άποψη·

Or. en

Τροπολογία 142
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν την 
καθιέρωση παρομοίων ή αναλόγων 
συστημάτων όταν δεν υπάρχουν ήδη· ζητεί 
από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
κάθε ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία 
στον συνταξιοδοτικό τομέα ευνοεί τα 
"πολυπυλωνικά" συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

διαπιστώνει στο πλαίσιο αυτό ότι ο 
πρώτος πυλώνας θα είναι ο πλέον 
σημαντικός και ως εκ τούτου πρέπει να 
του δοθεί αναλογικά μεγαλύτερη 
προσοχή· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν την καθιέρωση παρομοίων ή 
αναλόγων συστημάτων όταν δεν υπάρχουν 
ήδη· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε κάθε ισχύουσα ή μελλοντική 
νομοθεσία στον συνταξιοδοτικό τομέα να
ευνοεί τα «πολυπυλωνικά» συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

Or. de

Τροπολογία 143
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν και 
να υλοποιήσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
οικονομικής βιωσιμότητας των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων στη βάση 
της διαφύλαξης της επάρκειας των 
συντάξεων σύμφωνα και με το κεντρικό 
νόημα των συνταξιοδοτικών συστημάτων 
που είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή στους 
ηλικιωμένους της δυνατότητας να ζουν 
με αξιοπρέπεια και οικονομική 
ανεξαρτησία·

Or. el

Τροπολογία 144
Frédéric Daerden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. χαιρετίζει τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής για ανάπτυξη 
ελάχιστων επιπέδων συντάξεων με σκοπό 
την παροχή συνταξιοδοτικών 
εισοδημάτων πάνω από το όριο της 
φτώχειας·

Or. fr

Τροπολογία 145
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τη σημασία των 
συνταξιοδοτικών ταμείων ως 
ουσιαστικών και αξιόπιστων 
μακροπρόθεσμων μέσων επένδυσης στην 
οικονομία της ΕΕ· επισημαίνει τη 
σημασία τους για την υλοποίηση των 
μεγάλων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» που αφορούν στην 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων 
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην 
ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς· καλεί την Επιτροπή να 
μην υπονομεύσει το δυναμικό επένδυσης 
των συνταξιοδοτικών ταμείων όταν 
θεσπίζει νέους ή όταν τροποποιεί τους 
υφιστάμενους κανονισμούς της ΕΕ, 
κυρίως κατά την αναθεώρηση της 
οδηγίας σχετικά με τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 146
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τη σημασία των 
συνταξιοδοτικών ταμείων ως 
ουσιαστικών και αξιόπιστων 
μακροπρόθεσμων μέσων επένδυσης στην 
οικονομία της ΕΕ· επισημαίνει τη 
σημασία τους για την υλοποίηση των 
μεγάλων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» που αφορούν στην 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων 
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην 
ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς· καλεί την Επιτροπή να 
μην υπονομεύσει το δυναμικό επένδυσης 
των συνταξιοδοτικών ταμείων όταν 
θεσπίζει νέους ή όταν τροποποιεί τους 
υφιστάμενους κανονισμούς της ΕΕ, 
κυρίως κατά την αναθεώρηση της 
οδηγίας σχετικά με τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 147
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τη σημασία των 
συνταξιοδοτικών ταμείων ως ουσιαστικών
και αξιόπιστων μακροπρόθεσμων μέσων 
επένδυσης στην οικονομία της ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία τους για την 
υλοποίηση των μεγάλων στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αφορούν 
στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων 
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην 
ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· 
καλεί την Επιτροπή να μην υπονομεύσει 
το δυναμικό επένδυσης των 
συνταξιοδοτικών ταμείων όταν θεσπίζει 
νέους ή όταν τροποποιεί τους 
υφιστάμενους κανονισμούς της ΕΕ, 
κυρίως κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 
σχετικά με τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών·

5. αναγνωρίζει το δυναμικό των 
κατάλληλα ρυθμιζόμενων 
συνταξιοδοτικών ταμείων ως ουσιαστικών 
και αξιόπιστων μακροπρόθεσμων μέσων 
επένδυσης στην οικονομία της ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία τους για την 
υλοποίηση των μεγάλων στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αφορούν 
στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη 
δημιουργία περισσότερων και ποιοτικά 
καλύτερων θέσεων απασχόλησης, καθώς 
και στην ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει πρωτοβουλίες για να 
διασφαλιστεί η συνεισφορά των 
συνταξιοδοτικών ταμείων στις βιώσιμες, 
κοινωνικές και καινοτόμες επενδύσεις 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»· καλεί την Επιτροπή να θέσει ως 
προτεραιότητά της τη διασφάλιση ότι τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία δεν εκτίθενται σε 
αδικαιολόγητους κινδύνους και ότι 
υφίστανται μηχανισμοί ασφάλειας για την 
αφερεγγυότητα των συνταξιοδοτικών 
ταμείων· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει 
στην προστασία των καταναλωτών μέσω 
της μείωσης των επενδυτικών κινδύνων 
των συνταξιοδοτικών ταμείων και της 
αύξησης των σταθερών αποδόσεων, 
κυρίως κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 
σχετικά με τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών·

Or. en

Τροπολογία 148
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τη σημασία των 
συνταξιοδοτικών ταμείων ως ουσιαστικών 
και αξιόπιστων μακροπρόθεσμων μέσων 
επένδυσης στην οικονομία της ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία τους για την 
υλοποίηση των μεγάλων στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αφορούν 
στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων 
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην 
ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· 
καλεί την Επιτροπή να μην υπονομεύσει το 
δυναμικό επένδυσης των συνταξιοδοτικών 
ταμείων όταν θεσπίζει νέους ή όταν 
τροποποιεί τους υφιστάμενους 
κανονισμούς της ΕΕ, κυρίως κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών·

5. αναγνωρίζει τη σημασία όλων των 
συνταξιοδοτικών φορέων ως ουσιαστικών 
και αξιόπιστων μακροπρόθεσμων μέσων 
επένδυσης στην οικονομία της ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία τους για την 
υλοποίηση των μεγάλων στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αφορούν 
στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων 
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην 
ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· 
καλεί την Επιτροπή να μην υπονομεύσει το 
δυναμικό επένδυσης των συνταξιοδοτικών 
φορέων όταν θεσπίζει νέους ή όταν 
τροποποιεί τους υφιστάμενους 
κανονισμούς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 149
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τη σημασία των 
συνταξιοδοτικών ταμείων ως 
ουσιαστικών και αξιόπιστων 
μακροπρόθεσμων μέσων επένδυσης στην 
οικονομία της ΕΕ· επισημαίνει τη σημασία 
τους για την υλοποίηση των μεγάλων 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
που αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη, 
τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικά 
καλύτερων θέσεων απασχόλησης, καθώς 
και στην ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς 

5. αναγνωρίζει τη σημασία των φορέων 
που παρέχουν επαγγελματικές και 
ατομικές συντάξεις ως ουσιαστικών και 
αξιόπιστων μακροπρόθεσμων μέσων 
επένδυσης στην οικονομία της ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία τους για την 
υλοποίηση των μεγάλων στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αφορούν 
στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων 
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην 
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αποκλεισμούς· καλεί την Επιτροπή να μην 
υπονομεύσει το δυναμικό επένδυσης των 
συνταξιοδοτικών ταμείων όταν θεσπίζει 
νέους ή όταν τροποποιεί τους 
υφιστάμενους κανονισμούς της ΕΕ, κυρίως 
κατά την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά 
με τις δραστηριότητες και την εποπτεία 
των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών·

ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· 
καλεί την Επιτροπή να μην υπονομεύσει το 
δυναμικό επένδυσης των συνταξιοδοτικών 
ταμείων όταν θεσπίζει νέους ή όταν 
τροποποιεί τους υφιστάμενους 
κανονισμούς της ΕΕ, κυρίως κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών·

Or. en

Τροπολογία 150
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τη σημασία των 
συνταξιοδοτικών ταμείων ως ουσιαστικών 
και αξιόπιστων μακροπρόθεσμων μέσων
επένδυσης στην οικονομία της ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία τους για την 
υλοποίηση των μεγάλων στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αφορούν 
στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων 
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην 
ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· 
καλεί την Επιτροπή να μην υπονομεύσει το 
δυναμικό επένδυσης των συνταξιοδοτικών 
ταμείων όταν θεσπίζει νέους ή όταν 
τροποποιεί τους υφιστάμενους 
κανονισμούς της ΕΕ, κυρίως κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών·

5. αναγνωρίζει τη σημασία που θα 
μπορούσαν να έχουν οι δίαυλοι 
χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών
συστημάτων (συνταξιοδοτικά ταμεία και 
ασφαλιστικές εταιρείες) ως ουσιαστικά 
και αξιόπιστα μακροπρόθεσμα μέσα
επένδυσης στην οικονομία της ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία τους για την 
υλοποίηση των μεγάλων στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αφορούν 
στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων 
θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην 
ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, 
εάν προσανατόλιζαν τις επενδύσεις τους 
υπεύθυνα σε τομείς του μέλλοντος εντός 
της Ένωσης· σημειώνει ότι ο εν λόγω 
προσανατολισμός των επενδύσεων θα 
μπορούσε πρωτίστως να αφορά την 
ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης με 
την οποία συνδέονται αυτά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα· χαιρετίζει τη 
μελλοντική αξιολόγηση την οποία 
ανακοίνωσε η Επιτροπή, στο πλαίσιο 
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μιας μελλοντικής Πράσινης Βίβλου, 
σχετικά με τις μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις, τον αντίκτυπο σε αυτές των 
κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης 
όσον αφορά τις επενδύσεις των 
συστημάτων επικουρικών συντάξεων·
καλεί την Επιτροπή να μην υπονομεύσει το 
δυναμικό επένδυσης των συνταξιοδοτικών 
ταμείων όταν θεσπίζει νέους ή όταν 
τροποποιεί τους υφιστάμενους 
κανονισμούς της ΕΕ, κυρίως κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών·

Or. fr

Τροπολογία 151
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
διασφαλίσουν ότι οι νέοι εκπροσωπούνται
δεόντως στη διαχείριση των 
συνταξιοδοτικών ταμείων και ότι 
οποιοσδήποτε κανονισμός αφορά τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στον στόχο της παροχής 
επαρκών συντάξεων για τις μελλοντικές 
γενεές, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
διακυμάνσεις/εξελίξεις/πλήγματα στη 
χρηματοπιστωτική αγορά και από 
δημογραφικές αλλαγές·

Or. en
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Τροπολογία 152
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει τη στρατηγική της 
Λισαβόνας 2000-2010, στο πλαίσιο της 
οποίας η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, 
συζήτησαν διεξοδικά το ζήτημα των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όσον 
αφορά την μακροοικονομική και 
μικροοικονομική πολιτική και την 
πολιτική απασχόλησης, με αποτέλεσμα 
την έκδοση ειδικών συστάσεων ανά χώρα 
βάσει της Συνθήκης, πολλές από τις 
οποίες αφορούσαν άμεσα ή έμμεσα τη 
διασφάλιση επαρκών και βιώσιμων 
συντάξεων·  εκφράζει τη λύπη του για τη 
μη εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, οι 
οποίες θα μπορούσαν να έχουν περιορίσει 
σε σημαντικό βαθμό τον αντίκτυπο της 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 153
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. επικροτεί τη δημοσίευση της έκθεσης 
για τη δημογραφική γήρανση του 2012 
και της έκθεσης για την επάρκεια του 
2012, δύο διεξοδικών εκθέσεων υψηλής 
ποιότητας που εξετάζουν τη 
μακροπρόθεσμη επάρκεια και 
βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
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οι πτυχές της επάρκειας και της 
βιωσιμότητας των συντάξεων 
καλύπτονται σε χωριστές εκθέσεις 
ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα· καλεί 
επειγόντως την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να δημοσιεύσουν μια 
ολοκληρωμένη, συνοπτική και μη τεχνική 
περίληψη για τον πολίτη, η οποία να 
παράσχει τη δυνατότητα στους πολίτες 
της ΕΕ να αξιολογήσουν τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει το εθνικό 
συνταξιοδοτικό σύστημά τους σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 154
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση·

Or. pt

Τροπολογία 155
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, την 
προσαρμογή των όρων εργασίας και της 
δια βίου μάθησης, ώστε να μπορούν οι 
πολίτες να έχουν την επιλογή να 
εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 156
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη μείωσης του ποσοστού 
οικονομικής εξάρτησης των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, ακόμη 
μεγαλύτερης βελτίωσης των όρων 
εργασίας και περαιτέρω προώθησης της 
δια βίου μάθησης, ώστε να μπορούν οι 
πολίτες να εργάζονται για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και να φτάνουν στη 
νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης·

Or. fr
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Τροπολογία 157
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

6. πρεσβεύει την άποψη ότι η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κυβερνήσεων και των κοινωνικών 
εταίρων είναι ουσιαστικής σημασίας για
την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 158
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης της 
παραμονής στον επαγγελματικό βίο 
διατηρώντας παράλληλα καλή 
κατάσταση της υγείας, και την ανάγκη
προσαρμογής των όρων εργασίας και της 
δια βίου μάθησης, ώστε να μπορούν οι 
πολίτες να εργάζονται μέχρι τη 
συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης·
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Or. de

Τροπολογία 159
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης από 
νεαρή έως μεγάλη ηλικία, ώστε να 
μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – ακόμα και 
πέραν της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης – σε οικειοθελή βάση· 
τούτο ενδείκνυται να προωθηθεί και με 
φορολογικά κίνητρα, δεδομένου ότι έτσι 
επιτυγχάνεται μία επωφελής κατάσταση 
για όλες τις πλευρές· καλεί τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους στη θέσπιση μέτρων, ώστε να 
είναι σε θέση να προσφέρουν τέτοιου 
είδους δυνατότητες εκπαίδευσης·

Or. de

Τροπολογία 160
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 6. πρεσβεύει την άποψη ότι είναι 
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ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί 
συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την 
εξεύρεση σφαιρικής λύσης στη 
συνταξιοδοτική πρόκληση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη παράτασης των 
σταδιοδρομιών, προσαρμογής των όρων 
εργασίας και προώθησης της δια βίου 
μάθησης, ώστε να μπορούν οι πολίτες να 
εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 161
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πρεσβεύει την άποψη ότι απαιτείται η 
ανάληψη επείγουσας δράσης στα 
περισσότερα κράτη μέλη ώστε τα 
συνταξιοδοτικά συστήματά τους να 
χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν 
λιγότερους αποκλεισμούς, να 
συμπεριλαμβάνουν άτομα που δεν 
εργάζονται, διευρύνοντας με τον τρόπο 
αυτόν τη βάση αυτών που καταβάλλουν 
εισφορές και των δικαιούχων, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
αυτοαπασχολούμενων, των προσώπων 
που εξαρτώνται από εισόδημα που δεν 
προέρχεται από εργασία και των 
μεταναστών·  τονίζει τον υψηλό κίνδυνο 
της φτώχειας στην τρίτη ηλικία για τους 
μετανάστες από τρίτες χώρες και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις διατάξεις σχετικά με τη 
δυνατότητα μεταφοράς για τους 
μετανάστες από τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 162
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τις 
κατώτατες συντάξεις, σύμφωνα με την 
οποία κάθε πρόσωπο, από μια ορισμένη 
ηλικία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
ετών εργασίας του, δικαιούται μια 
κατώτατη σύνταξη·

Or. en

Τροπολογία 163
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η αύξηση της 
νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης θα έχει 
κυρίως ως αποτέλεσμα τη μεταφορά 
δαπανών που αρχικά εξασφαλίζονταν από 
τα συνταξιοδοτικά συστήματα σε άλλες 
θέσεις δαπανών των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
επιδόματα ανεργίας ή η υγειονομική 
περίθαλψη·

Or. fr

Τροπολογία 164
Frédéric Daerden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής 
αποταμίευσης·

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει τη
διασφάλιση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων με σκοπό τη χορήγηση 
επαρκών εισοδημάτων σύνταξης, ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα τα ηλικιωμένα 
άτομα να ζουν διαθέτοντας αξιοπρεπές 
βιοτικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, 
οικονομική ανεξαρτησία, και την ενίσχυση 
των ενωσιακών μέσων παρακολούθησης 
των συντάξεων·

Or. fr

Τροπολογία 165
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης·

7. σημειώνει με ανησυχία την ακόλουθη 
πρόταση της Λευκής Βίβλου: ανάπτυξη 
της επικουρικής επαγγελματικής και 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, 
καθώς αυτό ισοδυναμεί με υποβάθμιση 
των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και της αρχής στην οποία 
αυτά βασίζονται, που είναι η αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών·

Or. pt

Τροπολογία 166
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει:
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής 
αποταμίευσης·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
στη Λευκή Βίβλο η Επιτροπή δεν τονίζει 
επαρκώς τη σημασία των αδιαπέραστων 
από τη φτώχεια συντάξεων του πρώτου 
πυλώνα για όλους όσον αφορά την 
καταπολέμηση της φτώχειας των 
ηλικιωμένων· τονίζει ότι η μείωση της 
φτώχειας αποτελεί έναν από τους στόχους 
της ΕΕ για το 2020 και ότι οι 
συνταξιούχοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
να πληγούν από τη φτώχεια σε όλη την 
ΕΕ· τονίζει ότι τα πλέον ευπαθή άτομα ή 
τα άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα δεν 
έχουν πρόσβαση στις συντάξεις του 
δεύτερου και τρίτου πυλώνα και ότι η 
αλλαγή των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων σε αυτές τις κατηγορίες 
θέτει σε κίνδυνο τους στόχους της ΕΕ για 
τη φτώχεια· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
Λευκή Βίβλος εστιάζει στην:
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη και 
διασφάλιση, όπου υπάρχουν, των
επικουρικών επαγγελματικών συντάξεων 
που βασίζονται στην αλληλεγγύη και την 
ενίσχυση των ενωσιακών μέσων 
παρακολούθησης των συντάξεων·

Or. en

Τροπολογία 167
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 

7. δεν συμφωνεί λόγω των 
προαναφερθεισών αιτιολογικών σκέψεων 
με την κατευθυντήρια γραμμή της Λευκής 
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και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης·

Βίβλου η οποία προτείνει: εξισορρόπηση 
μεταξύ των ετών εργασίας και των ετών 
σύνταξης· ανάπτυξη της επικουρικής 
επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης· και
ενίσχυση των ενωσιακών μέσων 
παρακολούθησης των συντάξεων·

Or. de

Τροπολογία 168
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης·

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής 
αποταμίευσης και διασφάλισης της 
πρόσβασης σε αυτή για όλους τους 
εργαζόμενους καθώς και της ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης·

Or. el

Τροπολογία 169
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης·

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
διασφάλιση της οικονομικής 
βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων με στόχο την παροχή 
επαρκών συνταξιοδοτικών εισοδημάτων 
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και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου και οικονομικής ανεξαρτησίας 
για τους ηλικιωμένους· εξισορρόπηση 
μεταξύ των ετών εργασίας και των ετών
σύνταξης· ανάπτυξη της επικουρικής 
επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και 
ενίσχυση των ενωσιακών μέσων 
παρακολούθησης των συντάξεων σύμφωνα 
με την αύξηση του αριθμού των ετών 
υγιούς ζωής και όχι του γενικού 
προσδόκιμου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 170
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης·

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και 
ενίσχυση των ενωσιακών μέσων 
παρακολούθησης των συντάξεων· τονίζει 
ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει πάντα να 
συμμορφώνονται με την αρχή της 
επικουρικότητας ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 
των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 171
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης·

7. χαιρετίζει την κατευθυντήρια γραμμή 
της Λευκής Βίβλου η οποία προτείνει: 
εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας 
και των ετών σύνταξης· ανάπτυξη της 
επικουρικής επαγγελματικής και ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και 
ενίσχυση των ενωσιακών μέσων 
παρακολούθησης των συντάξεων και των 
γνώσεων των πολιτών σχετικά με τη 
σύνταξη·

Or. en

Τροπολογία 172
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
– στο πλαίσιο της συμμετοχής 
ανεξαρτήτως ηλικίας – τη 
συμπληρωματική και υποχρεωτική 
συμμετοχή υπερκομματικών 
εκπροσώπων όλων των ηλικιών σε 
επίπεδο κοινωνικών εταίρων, και πιο 
συγκεκριμένα, ενός ευρωπαϊκού 
συμβουλίου νεολαίας και ενός 
ευρωπαϊκού συμβουλίου ηλικιωμένων, τα 
οποία θα αποτελούνται αντιστοίχως από 
τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 
της νεολαίας και των ηλικιωμένων σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως π.χ. επί του 
παρόντος το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεολαίας (European Youth Forum) και η 
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Τρίτη 
Ηλικία (AGE Platform Europe), και τα 
οποία συμβούλια θα συμμετέχουν σε όλες 
τις αποφάσεις που αφορούν τις εν λόγω 
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ηλικίες·

Or. de

Τροπολογία 173
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
χρήση, σε ορισμένα από τα κράτη μέλη
που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
κρίση χρέους, των δημόσιων 
αποθεματικών ταμείων συντάξεων 
σχεδόν αποκλειστικά για την αγορά 
εθνικού χρέους· αυτή η πρακτική αυξάνει 
τον κίνδυνο για ενδεχόμενη πλήρη 
εκταμίευση των εν λόγω πόρων και 
στρεβλώνει τις αγορές χρέους, 
καθυστερώντας απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις·
(Για παράδειγμα, στην Ισπανία το 
Αποθεματικό Ταμείο Συντάξεων, με 55 
δισεκατομμύρια ευρώ, βασιζόταν αρχικά σε 
μια ισορροπημένη προσέγγιση αγοράς μόνο 
στοιχείων ενεργητικού κατηγορίας ΑΑΑ. Τα 
τελευταία χρόνια αυτή η πρακτική έχει 
εγκαταλειφθεί και σήμερα το 90% των 
στοιχείων ενεργητικού αποτελούν δημόσιο 
χρέος της Ισπανίας.)

Or. en

Τροπολογία 174
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει το δικαίωμα των 
ηλικιωμένων σε οικονομική ασφάλεια 
μέσω επαρκούς σύνταξης, την οποία 
έχουν θεμελιώσει μέσω των εισφορών 
που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του 
εργασιακού βίου τους, καθώς και το 
δικαίωμα σε συνθήκες στέγασης και σε 
οικογενειακή και κοινωνική συμβίωση, 
μέσω των οποίων διατηρείται η 
προσωπική τους ανεξαρτησία και 
αποτρέπεται ή καταπολεμάται η 
απομόνωση και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός· υπογραμμίζει το δικαίωμα 
των ηλικιωμένων σε ένα δίκτυο δημόσιων 
επικουρικών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
όλοι οι ηλικιωμένοι ανεξαρτήτως της 
κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, 
ιδίως κέντρα ημερήσιας φροντίδας, 
ξενώνες και υπηρεσίες 
εξωνοσοκομειακής πρόνοιας· 
υπογραμμίζει το δικαίωμα των 
ηλικιωμένων σε υψηλής ποιότητας 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας που θα 
παρέχουν σε όλους τη δυνατότητα υγιούς 
γήρανσης·

Or. pt

Τροπολογία 175
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι η παράταση του 
επαγγελματικού βίου είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη ενός κατάλληλου 
επιπέδου συντάξεων καθώς και για τη 
χρηματοδότηση αυτών, αλλά ότι η 
σχετική ενασχόληση δεν θα πρέπει να 
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περιοριστεί αποκλειστικά στο ζήτημα της 
ηλικίας συνταξιοδότησης·

Or. fi

Τροπολογία 176
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και 
τη χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων 
και ασφαλών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· επισημαίνει τον κίνδυνο της 
μερικής απασχόλησης που επιτρέπει την 
απόκτηση μόνο μερικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν πόρους για 
την αντιμετώπιση της αύξησης του 
δημοσίου κόστους των ηλικιωμένων 
ατόμων·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 177
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 

8. επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την 
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των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και 
τη χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων 
και ασφαλών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· επισημαίνει τον κίνδυνο της 
μερικής απασχόλησης που επιτρέπει την 
απόκτηση μόνο μερικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν πόρους για 
την αντιμετώπιση της αύξησης του 
δημοσίου κόστους των ηλικιωμένων 
ατόμων·

απόκτηση μόνο μερικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν πόρους για 
την αντιμετώπιση της αύξησης του 
δημοσίου κόστους των ηλικιωμένων 
ατόμων· τονίζει την ανάγκη της 
μετάβασης από τον φόρο εισοδήματος 
από την εργασία στη φορολόγηση που 
σχετίζεται με το περιβάλλον και στη 
φορολόγηση του κεφαλαίου, ούτως ώστε 
να υποστηριχθεί η απασχόληση και να 
σταθεροποιηθούν εκ νέου οι δημόσιοι 
προϋπολογισμοί, να διευρυνθεί η 
φορολογική βάση και να δημιουργηθεί πιο 
δίκαιη και ισότιμη κατανομή των 
επιβαρύνσεων και στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 178
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και 
τη χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων 
και ασφαλών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· επισημαίνει τον κίνδυνο της 
μερικής απασχόλησης που επιτρέπει την 
απόκτηση μόνο μερικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν πόρους για 
την αντιμετώπιση της αύξησης του 
δημοσίου κόστους των ηλικιωμένων 

8. εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
διαφορετική στρατηγική όσον αφορά τη 
συνταξιοδότηση, η οποία θα αποσκοπεί 
κατ' αρχάς, στη γενικότερη αύξηση των 
ποσοστών απασχόλησης, στη διεύρυνση 
της χρηματοδοτικής βάσης των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων και 
κυρίως στην ενίσχυση της συμμετοχής 
των υψηλότερων εισοδημάτων στα 
χρηματοδοτούμενα από εισφορές και 
φόρους συστήματα του πρώτου πυλώνα 
και στον προσανατολισμό της εξέλιξης 
των συντάξεων στην εξέλιξη του 
παραγωγικού δυναμικού·
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ατόμων·

Or. de

Τροπολογία 179
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και 
τη χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων 
και ασφαλών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· επισημαίνει τον κίνδυνο της 
μερικής απασχόλησης που επιτρέπει την 
απόκτηση μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

8. εκτιμά ότι το πρόβλημα της 
βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων δεν πρέπει να αποδίδεται 
στη δημογραφική εξέλιξη αλλά στο 
πρόβλημα της ανακατανομής του 
εισοδήματος, δεδομένου ότι στην ΕΕ 
περιορισμένο μόλις μέρος του ΑΕγχΠ των 
κρατών μελών χρησιμοποιείται για 
συνταξιοδοτικές παροχές· υπογραμμίζει 
ότι τα δημόσια συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης μπορούν να διαμορφωθούν με 
βιώσιμο τρόπο μόνο μέσω της απόκτησης 
νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και 
πηγών για τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, μέσω των 
οποίων οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης θα αυξηθούν για όλα τα 
εισοδήματα και θα εισαχθούν 
φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε 
όσοι διαθέτουν υψηλά εισοδήματα και 
κέρδη να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στη χρηματοδότηση των 
δημόσιων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης· υπογραμμίζει τον κίνδυνο της 
μερικής απασχόλησης που επιτρέπει την 
απόκτηση μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· θεωρεί αναγκαίο να 
διαθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι τα ίδια 
δικαιώματα, καταργώντας όλες τις 
μορφές επισφαλούς απασχόλησης και 
επενδύοντας στη δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων εργασίας και στη διά βίου 
εκπαίδευση και επαγγελματική 
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κατάρτιση·

Or. pt

Τροπολογία 180
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και 
τη χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων 
και ασφαλών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· επισημαίνει τον κίνδυνο της 
μερικής απασχόλησης που επιτρέπει την 
απόκτηση μόνο μερικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν πόρους για την 
αντιμετώπιση της αύξησης του δημοσίου 
κόστους των ηλικιωμένων ατόμων·

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας για 
την επίτευξη αποδοτικής εργασίας 
συνιστά το μοναδικό εφικτό τρόπο 
δημιουργίας κινήτρων για την αυτόνομη 
διαμόρφωση του επαγγελματικού βίου, 
και επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη 
σημασία της ενεργής και υγιούς γήρανσης
και της δια βίου μάθησης· τονίζει τον 
κίνδυνο της ανεργίας, των θέσεων 
εργασίας χαμηλού εισοδήματος και της 
μερικής απασχόλησης, που καταλήγουν σε 
φτώχεια στην τρίτη ηλικία· καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν πόρους για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας και των 
επισφαλών συνθηκών απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 181
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων, στόχος των οποίων είναι 
η αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς και 
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περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και 
τη χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

η δημιουργία καλών και ασφαλών θέσεων 
εργασίας και η αξιοποίηση του δυναμικού 
της αγοράς εργασίας συνιστά το μοναδικό 
εφικτό τρόπο συνεισφοράς στη 
χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει τον κίνδυνο της άτυπης, 
επισφαλούς και μερικής απασχόλησης που 
επιτρέπει την απόκτηση μόνο μερικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία 182
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 
χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται 
περισσότεροι πολίτες σε θέσεις εργασίας 
υψηλής ποιότητας με υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση και επί μακρότερο, 
ενδέχεται να συνιστά έναν τρόπο γένεσης 
των φορολογικών εσόδων και των 
κοινωνικών και συνταξιοδοτικών 
εισφορών που απαιτούνται για την 
εξυγίανση των προϋπολογισμών των 
κρατών μελών και τη χρηματοδότηση 
επαρκών, βιώσιμων και ασφαλών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· επισημαίνει 
τον κίνδυνο της μερικής απασχόλησης, της 
απασχόλησης μικρής διάρκειας και 
άλλων μορφών άτυπης απασχόλησης, που 
επιτρέπουν την απόκτηση μόνο μερικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και 
ενισχύουν τη φτώχεια στην τρίτη ηλικία· 
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καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν 
πόρους για την αντιμετώπιση της αύξησης 
του δημοσίου κόστους των ηλικιωμένων 
ατόμων·

Or. de

Τροπολογία 183
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 
χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να επιτρέπεται στους
πολίτες να φτάνουν στη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης και να μειώνεται το
ποσοστό οικονομικής εξάρτησης, συνιστά 
τον κύριο εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 
χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
υπογραμμίζει ότι αυτές οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να είναι 
απότομες και πρέπει να 
πραγματοποιηθούν με διαφάνεια ώστε οι 
συνεισφέροντες να έχουν ενημερωθεί 
πλήρως όσον αφορά τις συνέπειες για τις 
συντάξεις τους· επισημαίνει τον κίνδυνο 
της μερικής απασχόλησης και της άτυπης 
εργασίας που επιτρέπουν την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

Or. fr
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Τροπολογία 184
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 
χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 
χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
αντιμετώπιση της αύξησης του δημοσίου 
κόστους των ηλικιωμένων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 185
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 
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χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει το υφιστάμενο  μειονέκτημα
των άτυπων μορφών απασχόλησης (όπως 
η μερική απασχόληση) που επιτρέπουν
την απόκτηση μόνο μερικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν πόρους για την 
αντιμετώπιση της αύξησης του δημοσίου 
κόστους των ηλικιωμένων ατόμων·

Or. de

Τροπολογία 186
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 
χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος 
των οποίων είναι να εργάζονται οι πολίτες 
περισσότερο και επί μακρότερο, συνιστά 
το μοναδικό εφικτό τρόπο γένεσης των 
φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
και συνταξιοδοτικών εισφορών που 
απαιτούνται για την εξυγίανση των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών και τη 
χρηματοδότηση επαρκών, βιώσιμων και 
ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
τονίζει στο πλαίσιο αυτό τον κεντρικό 
ρόλο της ισότητας μεταξύ των γενεών·
επισημαίνει τον κίνδυνο της μερικής 
απασχόλησης που επιτρέπει την απόκτηση 
μόνο μερικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν πόρους για την αντιμετώπιση 
της αύξησης του δημοσίου κόστους των 
ηλικιωμένων ατόμων·

Or. de
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Τροπολογία 187
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επικροτεί την τελευταία υπόδειξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της 
Ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
2013, ως προς την ανάγκη 
μεταρρυθμίσεων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα· επισημαίνει ωστόσο, ότι η 
εξίσωση της πραγματικής με τη νόμιμη 
ηλικία συνταξιοδότησης θα έπρεπε να 
αποτελεί προτεραιότητα σε πολλά κράτη 
μέλη·

Or. de

Τροπολογία 188
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για 
το 2020 έχει στόχο να επιτύχει ποσοστό 
απασχόλησης 75% για άτομα ηλικίας 20 
έως 64 ετών· καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τα επίπεδα απασχόλησης και 
ιδίως την απασχόληση μεγαλύτερων σε 
ηλικία γυναικών και ανδρών· καλεί τα 
κράτη μέλη να προσφέρουν αναλυτικές 
συμβουλές και υποστήριξη στους 
αναζητούντες εργασία και μέτρα 
αποκατάστασης για μακροπρόθεσμη 
επανένταξη στην αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 189
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των 
ποσοστών απασχόλησης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 μπορεί να 
συμβάλλει στην εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης των δημόσιων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, κυρίως με 
την ενσωμάτωση ιδιαιτέρως ευπαθών 
ομάδων στην αγορά εργασίας και με 
ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
που θα προωθούν την πλήρη απασχόληση 
υψηλής ποιότητας·

Or. de

Τροπολογία 190
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι αποφασιστική σημασία για 
τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων δεν έχει η ηλικιακή δομή 
μιας κοινωνίας (ποσοστό δημογραφικής 
εξάρτησης) αλλά η σχέση ανέργων και 
συνταξιούχων προς τους 
απασχολούμενους (ποσοστό οικονομικής 
εξάρτησης –όπως ορίζεται στη Λευκή 
Βίβλο)· διαπιστώνει ότι ο βαθμός 
οικονομικής εξάρτησης, παρά την 
επιτάχυνση της γήρανσης του πληθυσμού, 
μπορεί να περιοριστεί ευρέως τις 
ερχόμενες δεκαετίες με τη βελτίωση της –
επί του παρόντος πολύ περιορισμένης –
ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και 
σε θέσεις υψηλής ποιότητας των ατόμων 
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σε ηλικία εργασίας· τονίζει ότι στη 
σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με 
το προσδόκιμο ζωής δεν λαμβάνεται 
υπόψη η σημασία της εξέλιξης της 
αγοράς εργασίας, και ως εκ τούτου η 
σύνδεση αυτή δεν συνιστά κατάλληλο 
μέσο αντιμετώπισης της πρόκλησης που 
θέτει η γήρανση· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ολοκληρωμένα μέτρα ενεργής 
πολιτικής για την αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 191
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
της αγοράς εργασίας στην κατεύθυνση 
της μείωσης της ανεργίας θα πρέπει να 
υιοθετούνται αφενός διασφαλίζοντας την 
απαραίτητη εργασιακή ασφάλεια και 
αφετέρου αφού εκτιμηθούν οι επιπτώσεις 
αυτών στην παραγωγικότητα του 
εργατικού δυναμικού αλλά και στα έσοδα 
των ασφαλιστικών ταμείων·

Or. el

Τροπολογία 192
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν ρεαλιστικά και 
αποτελεσματικά σχέδια δράσης για την 
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καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
και της εισφοροδιαφυγής, ως βασικούς 
παράγοντες μείωσης των εσόδων των 
ασφαλιστικών ταμείων, μέσω - μεταξύ 
άλλων - της μετατόπισης του 
φορολογικού βάρους από τα εισοδήματα 
που προέρχονται από την εργασία, της 
εντατικοποίησης των ελέγχων, μέσα και 
από την κινητοποίηση διαθέσιμων πόρων 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία 
και την ενδυνάμωση της διαδικασίας 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, καθώς και την 
αυστηροποίηση των προβλεπομένων 
ποινών·

Or. el

Τροπολογία 193
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της 
πίεσης που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 
του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική 
εξάλειψη των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και στη θέσπιση μιας 
νόμιμης και πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα σε 
εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 

9. εκτιμά ότι το πρόβλημα της 
βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων δεν πρέπει να αποδίδεται 
στη δημογραφική εξέλιξη αλλά στο 
πρόβλημα της ανακατανομής του 
εισοδήματος, δεδομένου ότι στην ΕΕ 
περιορισμένο μόλις μέρος του ΑΕγχΠ των 
κρατών μελών χρησιμοποιείται για 
συνταξιοδοτικές παροχές· υπογραμμίζει 
την ανάγκη της εφαρμογής σήμερα 
προοδευτικών μεταρρυθμίσεων για την 
απόκτηση νέων χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων και πηγών για τα εκ του 
νόμου προβλεπόμενα συνταξιοδοτικά 
συστήματα, μέσω των οποίων οι εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης θα αυξηθούν για 
όλα τα εισοδήματα και θα εισαχθούν 
φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε 
όσοι διαθέτουν υψηλά εισοδήματα και 
κέρδη να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο 
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κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

βαθμό στη χρηματοδότηση των 
δημόσιων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. pt

Τροπολογία 194
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της 
πίεσης που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 
του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη 
των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και στη θέσπιση μιας 
νόμιμης και πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα σε 
εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 
κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

9. διαπιστώνει ότι οι πρόοδοι και τα 
επίπεδα φιλοδοξίας των κρατών μελών 
είναι άνισα όσον αφορά τη διατύπωση και 
την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, στην 
προοδευτική εξάλειψη των καθεστώτων 
πρόωρης συνταξιοδότησης και στη 
θέσπιση μιας νόμιμης και πραγματικής 
ηλικίας συνταξιοδότησης σε βιώσιμη 
βάση, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής·

Or. de

Τροπολογία 195
Frédéric Daerden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης 
που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 
του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική 
εξάλειψη των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και στη θέσπιση μιας 
νόμιμης και πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα σε 
εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 
κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης 
που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα σε ορισμένα 
κράτη μέλη, τώρα που αποσύρεται η 
πρώτη στρατιά της γενιάς του «baby 
boom»· διαπιστώνει ότι οι πρόοδοι και τα 
επίπεδα φιλοδοξίας των κρατών μελών 
είναι άνισα όσον αφορά τη διατύπωση και 
την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, στη 
μείωση της απόκλισης μεταξύ της
νόμιμης και της πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον 
βαρύ χαρακτήρα και τη διάρκεια 
ορισμένων σταδιοδρομιών· επισημαίνει 
ότι τα κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα 
σε εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 
κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

Or. fr

Τροπολογία 196
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης 
που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης 
που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 
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του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη 
των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και στη θέσπιση μιας 
νόμιμης και πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα σε 
εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 
κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη 
των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα σε 
εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 
κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

Or. it

Τροπολογία 197
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης 
που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 
του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη 
των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και στη θέσπιση μιας 
νόμιμης και πραγματικής ηλικίας 

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης 
που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 
του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη 
των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και στη θέσπιση μιας 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης σε 
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συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα σε 
εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 
κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

βιώσιμη βάση, λαμβάνοντας υπόψη την 
αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που δεν 
θέτουν σήμερα σε εφαρμογή προοδευτικά 
μέτρα, κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα 
σε μια θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 198
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης 
που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 
του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη 
των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και στη θέσπιση μιας 
νόμιμης και πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα σε 
εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 
κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

9. υπογραμμίζει την επιτάχυνση της πίεσης 
που ασκεί η δημογραφική εξέλιξη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τώρα που 
αποσύρεται η πρώτη στρατιά της γενιάς 
του «baby boom»· διαπιστώνει ότι οι 
πρόοδοι και τα επίπεδα φιλοδοξίας των 
κρατών μελών είναι άνισα όσον αφορά τη 
διατύπωση και την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, στην προοδευτική εξάλειψη 
των καθεστώτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και στη θέσπιση μιας 
νόμιμης και πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης σε βιώσιμη βάση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής· επικροτεί τη σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
εξομοιωθεί η νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης των γυναικών με την 
αντίστοιχη των ανδρών· επισημαίνει ότι 
τα κράτη μέλη που δεν θέτουν σήμερα σε 
εφαρμογή προοδευτικά μέτρα, 
κινδυνεύουν να βρεθούν αργότερα σε μια 
θέση όπου θα αναγκασθούν να 
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εφαρμόσουν βίαιες μεταρρυθμίσεις με 
σημαντικές κοινωνικές συνέπειες·

Or. de

Τροπολογία 199
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. όσον αφορά τον συσχετισμό της 
νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης με το 
αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής, προτρέπει 
τα κράτη μέλη να τον προσαρμόζουν 
συνεχώς, με τη βοήθεια μιας 
θεσμοθετημένης επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται 
από δημογράφους, αναλογιστές κ.λπ., 
καθώς και από εκπροσώπους όλων των 
γενεών· στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο 
να ορισθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια, μεταξύ άλλων, επιστημονικά 
και κοινωνικά κριτήρια αξιολόγησης (π.χ. 
το προσδόκιμο ζωής, η γεννητικότητα, η 
αγορά εργασίας, η μετανάστευση, η 
κατάσταση της υγείας, ο βαθμός 
οικονομικής εξάρτησης κ.λπ.)·

Or. de

Τροπολογία 200
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η γενικευμένη αύξηση 
των νομίμων ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης και η παράταση των 
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περιόδων υποχρεωτικών εισφορών είναι 
παντελώς άσκοπες· θεωρεί ότι –
διατηρώντας το υφιστάμενο ποσοστό 
εισφορών των εργαζομένων– η 
επαναφορά της ισότιμης 
χρηματοδότησης των εκ του νόμου 
συνταξιοδοτικών συστημάτων (ο 
εργοδότης καταβάλλει τουλάχιστον το 
50% των εισφορών) θα επέτρεπε στα 
περισσότερα κράτη μέλη να επαναφέρουν 
το νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
στα 60 έτη·

Or. de

Τροπολογία 201
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 
μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
και στην αύξηση της παραγωγικότητας, 
αλλά και στη βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Είναι υψίστης σημασίας η εξυγίανση των 
συστημάτων υγείας στην κατεύθυνση της 
επίτευξης του βέλτιστου δυνατού 
συνδυασμού κόστους και ποιότητας 
προσφερόμενων υπηρεσιών·

Or. el

Τροπολογία 202
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί τα κράτη μέλη που διατηρούν 
αναδιανεμητικά συστήματα του πρώτου 
πυλώνα, να ενισχύσουν τον αλληλέγγυο 
και αναδιανεμητικό χαρακτήρα των 
θεσμοθετημένων συνταξιοδοτικών 
συστημάτων τους, επεκτείνοντας τη βάση 
εισφορών σε αυτοαπασχολούμενους, 
δημόσιους υπαλλήλους κ.λπ. και 
καταργώντας συγχρόνως τα ανώτατα 
όρια εισφορών που υφίστανται σε 
ορισμένα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η βάση 
εισφορών των θεσμοθετημένων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων θα 
μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω εάν 
καταστούν υποχρεωτικές οι εισφορές από 
όλους τους τύπους εισοδημάτων –
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 
των μισθωμάτων και των τόκων·

Or. de

Τροπολογία 203
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους να 
εκπονήσουν δράσεις με σκοπό την 
ενίσχυση της απασχόλησης εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας που φαίνεται να 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο 
μακροχρόνιας ανεργίας ως μια 
παράμετρο ενίσχυσης της βιωσιμότητας 
των ασφαλιστικών συστημάτων αλλά και 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα και με 
τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. el
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Τροπολογία 204
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για στενή 
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«"μαθηματική ισοτιμία"), προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 
εργάζονται περισσότερο και επί 
μακρότερο θα απολάβουν καλύτερης 
σύνταξης· συνιστά στα κράτη μέλη όπως, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, επιτρέψουν στους 
εργαζομένους που το επιθυμούν να 
συνεχίσουν να εργάζονται μετά τη νόμιμη 
ηλικία συνταξιοδότησης, έχοντας υπόψη 
ότι η παράταση της περιόδου καταβολής 
εισφορών σε συνδυασμό με μείωση της 
περιόδου προσβασιμότητας στις παροχές 
μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να 
μειώσουν ταχέως οιαδήποτε 
συνταξιοδοτική ανισότητα·

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για στενή 
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια που εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«μαθηματική ισοτιμία») στις ιδιωτικές 
συντάξεις του τρίτου πυλώνα· υπενθυμίζει 
ότι η μαθηματική ισοτιμία από μόνη της 
δεν αναγνωρίζει ότι οι πολίτες που 
εργάζονται λιγότερα έτη ή καταβάλλουν 
χαμηλότερες εισφορές συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στην κοινωνία παρέχοντας, 
για παράδειγμα, υπηρεσίες μέριμνας ή 
εθελοντική εργασία·

Or. en

Τροπολογία 205
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για στενή 
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«"μαθηματική ισοτιμία"), προκειμένου
να εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 

10. επαναλαμβάνει τη δυνατότητα να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 
εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο 
θα απολάβουν καλύτερης σύνταξης 
κυρίως κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, δίνοντας τη 
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εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο 
θα απολάβουν καλύτερης σύνταξης·
συνιστά στα κράτη μέλη όπως, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, επιτρέψουν στους εργαζομένους 
που το επιθυμούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται μετά τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης, έχοντας υπόψη ότι η 
παράταση της περιόδου καταβολής 
εισφορών σε συνδυασμό με μείωση της 
περιόδου προσβασιμότητας στις παροχές 
μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να 
μειώσουν ταχέως οιαδήποτε 
συνταξιοδοτική ανισότητα·

δυνατότητα στους εργαζομένους που το 
επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται 
μετά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, 
και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
ετών καταβολής εισφορών κατά τον 
υπολογισμό των δικαιωμάτων και την 
απόκτηση δικαιώματος λήψης σύνταξης·
υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των συνταξιοδοτικών παροχών τα 
ανενεργά χρονικά διαστήματα όπως οι 
γονικές άδειες, οι άδειες λόγω 
ανικανότητας ή για ενασχόληση με μέλος 
της οικογενείας·

Or. fr

Τροπολογία 206
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για στενή
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«"μαθηματική ισοτιμία"), προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 
εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο 
θα απολάβουν καλύτερης σύνταξης· 
συνιστά στα κράτη μέλη όπως, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, επιτρέψουν στους εργαζομένους 
που το επιθυμούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται μετά τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης, έχοντας υπόψη ότι η 
παράταση της περιόδου καταβολής 
εισφορών σε συνδυασμό με μείωση της 
περιόδου προσβασιμότητας στις παροχές 
μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να 
μειώσουν ταχέως οιαδήποτε 
συνταξιοδοτική ανισότητα·

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για 
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια που εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«μαθηματική ισοτιμία»), προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 
εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο 
θα απολάβουν καλύτερης σύνταξης· 
διαπιστώνει ωστόσο, ότι αντιστρόφως, 
τούτο δεν συνιστά περιορισμό όσον 
αφορά την έκκλησή του για αξιοπρεπή 
ελάχιστη εγγύηση στην τρίτη ηλικία·
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Or. de

Τροπολογία 207
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για στενή 
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«"μαθηματική ισοτιμία"), προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 
εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο 
θα απολάβουν καλύτερης σύνταξης· 
συνιστά στα κράτη μέλη όπως, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, επιτρέψουν στους εργαζομένους 
που το επιθυμούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται μετά τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης, έχοντας υπόψη ότι η 
παράταση της περιόδου καταβολής 
εισφορών σε συνδυασμό με μείωση της 
περιόδου προσβασιμότητας στις παροχές 
μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να 
μειώσουν ταχέως οιαδήποτε 
συνταξιοδοτική ανισότητα·

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για στενή 
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια που εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«μαθηματική ισοτιμία»), προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 
εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο 
θα απολάβουν καλύτερης σύνταξης· 
συνιστά στα κράτη μέλη όπως, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, απαγορεύσουν τις υποχρεωτικές 
ηλικίες συνταξιοδότησης, ώστε να 
δώσουν στους πολίτες τη δυνατότητα να 
επιλέξουν να συνεχίσουν να εργάζονται, να 
συνταξιοδοτούνται σταδιακά, να 
εργάζονται σε θέσεις μερικής 
απασχόλησης ή να σταματούν να 
εργάζονται όταν θα έχουν φτάσει στην 
ηλικία συνταξιοδότησης, με την 
προϋπόθεση ότι η αγορά εργασίας για 
τους ηλικιωμένους θα έχει προσαρμοστεί 
ανάλογα, ούτως ώστε να καλύπτει τις 
ειδικές ανάγκες ενός γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 208
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για στενή 
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«"μαθηματική ισοτιμία"), προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 
εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο 
θα απολάβουν καλύτερης σύνταξης· 
συνιστά στα κράτη μέλη όπως, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς
εταίρους, επιτρέψουν στους εργαζομένους 
που το επιθυμούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται μετά τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης, έχοντας υπόψη ότι η 
παράταση της περιόδου καταβολής 
εισφορών σε συνδυασμό με μείωση της 
περιόδου προσβασιμότητας στις παροχές 
μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να 
μειώσουν ταχέως οιαδήποτε 
συνταξιοδοτική ανισότητα·

10. επαναλαμβάνει την έκκληση για στενή 
εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών 
από τα χρόνια που εργάστηκαν και τα 
ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
(«μαθηματική ισοτιμία»), προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες που 
εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο 
θα απολάβουν καλύτερης σύνταξης· 
συνιστά στα κράτη μέλη όπως, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους αρμόδιους εταίρους, 
επιτρέψουν στους εργαζομένους που το 
επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται 
μετά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, 
έχοντας υπόψη ότι η παράταση της 
περιόδου καταβολής εισφορών σε 
συνδυασμό με μείωση της περιόδου 
προσβασιμότητας στις παροχές μπορεί να 
βοηθήσει τους εργαζόμενους να μειώσουν 
ταχέως οιαδήποτε συνταξιοδοτική 
ανισότητα·

Or. en

Τροπολογία 209
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς εισφορές στο 
σύστημα συντάξεων και την αποτροπή 
και τιμωρία της μη καταβολής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, η οποία 
υπονομεύει την επάρκεια και τη 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
συνταξιοδότησης, ενώ παράλληλα 
δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα στους 
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, 
ανοίγοντας τον δρόμο σε πρακτικές 
αθέμιτου ανταγωνισμού·
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Or. en

Τροπολογία 210
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. θεωρεί ότι η νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης οφείλει να λαμβάνει 
υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση των 
εργαζομένων σε βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα καθώς και των ατόμων που 
έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς την 
εργασιακή τους δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 211
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. προειδοποιεί ότι η άτυπη 
απασχόληση και τα κενά στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που συνεπάγεται 
αυτή μπορεί να έχουν σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα ενός ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 212
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η ιδέα που κρύβεται 
πίσω από τα καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, ήτοι να επιτρέπεται 
στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να 
αποχωρήσουν πρόωρα ώστε να 
ελευθερωθούν θέσεις για τους νέους, 
αποδείχθηκε εκ πείρας εσφαλμένη, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη που 
παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
απασχόλησης μεταξύ των νέων είναι 
επίσης εκείνα που καταγράφουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης 
μεταξύ των πιο ηλικιωμένων 
εργαζομένων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 213
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η ιδέα που κρύβεται 
πίσω από τα καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, ήτοι να επιτρέπεται 
στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να 
αποχωρήσουν πρόωρα ώστε να 
ελευθερωθούν θέσεις για τους νέους, 
αποδείχθηκε εκ πείρας εσφαλμένη, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη που 
παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
απασχόλησης μεταξύ των νέων είναι 
επίσης εκείνα που καταγράφουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης 
μεταξύ των πιο ηλικιωμένων 
εργαζομένων·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 214
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η ιδέα που κρύβεται 
πίσω από τα καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, ήτοι να επιτρέπεται 
στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να 
αποχωρήσουν πρόωρα ώστε να 
ελευθερωθούν θέσεις για τους νέους, 
αποδείχθηκε εκ πείρας εσφαλμένη, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη που 
παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
απασχόλησης μεταξύ των νέων είναι 
επίσης εκείνα που καταγράφουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ 
των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων·

11. εκφράζει την άποψη ότι οι μορφές 
οργάνωσης της εργασίας και η 
διαμόρφωση του ωραρίου εργασίας 
πρέπει να προσαρμοστούν στις 
δημογραφικές αλλαγές· επισημαίνει ότι οι 
βελτιώσεις στη σταθερή απασχόληση, η 
συλλογική μείωση της εργάσιμης 
εβδομάδας και του ωραρίου εργασίας, 
καθώς και η κοινωνική ασφάλιση και η 
υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
είναι απαραίτητοι παράγοντες για την 
καλύτερη ένταξη των νεότερων και των 
πιο ηλικιωμένων εργαζόμενων, ώστε να 
συνεχίσουν να εργάζονται, να έχουν 
κίνητρα και να παραμείνουν υγιείς μέχρι 
τη συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης·

Or. de

Τροπολογία 215
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η ιδέα που κρύβεται 
πίσω από τα καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, ήτοι να επιτρέπεται 
στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να 
αποχωρήσουν πρόωρα ώστε να 
ελευθερωθούν θέσεις για τους νέους, 
αποδείχθηκε εκ πείρας εσφαλμένη, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη που 
παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
απασχόλησης μεταξύ των νέων είναι 

11. υπογραμμίζει ότι η ιδέα που κρύβεται 
πίσω από τα καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, ήτοι να επιτρέπεται 
στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να 
αποχωρήσουν πρόωρα ώστε να 
ελευθερωθούν θέσεις για τους νέους·
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επίσης εκείνα που καταγράφουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης 
μεταξύ των πιο ηλικιωμένων 
εργαζομένων·

Or. pt

Τροπολογία 216
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι η ιδέα που κρύβεται 
πίσω από τα καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, ήτοι να επιτρέπεται 
στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να 
αποχωρήσουν πρόωρα ώστε να 
ελευθερωθούν θέσεις για τους νέους, 
αποδείχθηκε εκ πείρας εσφαλμένη, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη που 
παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
απασχόλησης μεταξύ των νέων είναι 
επίσης εκείνα που καταγράφουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ 
των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων·

11. υπογραμμίζει ότι η ιδέα που κρύβεται 
πίσω από τα καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης, ήτοι να επιτρέπεται 
στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να 
αποχωρήσουν πρόωρα ώστε να 
ελευθερωθούν θέσεις για τους νέους, 
αποδείχθηκε εκ πείρας εσφαλμένη, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη που 
παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
απασχόλησης μεταξύ των νέων είναι 
επίσης εκείνα που καταγράφουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ 
των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων· τονίζει 
ότι τα προγράμματα καθοδήγησης 
μπορούν να αποδειχθούν σκόπιμα όσον 
αφορά την παράταση της παραμονής πιο 
ηλικιωμένων εργαζόμενων στον 
επαγγελματικό βίο και την αξιοποίηση 
της εμπειρίας τους στην ένταξη νέων 
στην αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 217
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
μέτρα για να καταστήσουν εφικτή την 
υγιή και ενεργή εργασία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας π.χ. 
ηλικιακά προσαρμοσμένες συνθήκες 
εργασίας, ευέλικτη οργάνωση της 
εργασίας, ενισχυμένη προληπτική 
προαγωγή της υγείας, εστιασμένη 
ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, 
απόκτηση δεξιοτήτων για τους 
ηλικιωμένους εργαζόμενους, οικονομικά 
αποδοτικές πολιτικές με στόχο τον 
συνδυασμό της επαγγελματικής, της 
ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής 
κ.λπ.·

Or. de

Τροπολογία 218
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι νέοι εισέρχονται αργότερα στην 
αγορά εργασίας και ότι η τελική εισφορά 
για πλήρη σύνταξη επηρεάζεται από αυτό 
το γεγονός· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο 
χρόνος που αφιερώνεται στην πρακτική 
άσκηση πρέπει να ενσωματώνεται στον 
υπολογισμό των τελικών 
συνταξιοδοτικών παροχών·

Or. en

Τροπολογία 219
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί του κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο·
καλεί τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και να παραμείνουν 
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας 
καθόλη τη διάρκεια του επαγγελματικού 
τους βίου·

12. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να προάγουν 
την ενεργή και υγιή γήρανση καθώς και 
τη δια βίου μάθηση, και να παρέχουν 
στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να 
παραμένουν οικειοθελώς στον 
επαγγελματικό βίο επί μακρότερο· καλεί 
τους εργοδότες να παρέχουν ενεργά 
προγράμματα προαγωγής της υγείας και 
επιμορφωτικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 220
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί του κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο· 
καλεί τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και να παραμείνουν 
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας καθόλη 
τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου·

12. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο 
και επίσης ότι τους παρέχονται κίνητρα 
να τα παρακολουθήσουν προκειμένου να 
παραμείνουν διαθέσιμοι για την αγορά 
εργασίας καθόλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού τους βίου·

Or. de
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Τροπολογία 221
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί του κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο· 
καλεί τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και να παραμείνουν
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας καθόλη 
τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου·

12. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν μέχρι τη 
συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης· καλεί τους 
εργαζομένους να επωφεληθούν ενεργά των 
προσφερομένων δυνατοτήτων εκπαίδευσης 
και να παραμείνουν διαθέσιμοι για την 
αγορά εργασίας καθόλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού τους βίου·

Or. de

Τροπολογία 222
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί του κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο· 
καλεί τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 

12. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους (σε 
επίπεδο επιχειρήσεων) να υιοθετήσουν μια 
προσέγγιση του κύκλου ζωής για τη 
διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και την 
προσαρμογή των τόπων εργασίας· ζητεί
από τους εργοδότες να προτείνουν 
προγράμματα που να εξασφαλίζουν στους 
εργαζόμενους τη δυνατότητα να 
εργασθούν επί μακρότερο, κυρίως μέσω 
της οργάνωσης του τέλους της 
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εκπαίδευσης και να παραμείνουν 
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας καθόλη 
τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου·

σταδιοδρομίας τόσο στο επίπεδο του 
παρεχόμενου χρόνου εργασίας όσο και 
στο επίπεδο της φύσης της παρεχόμενης 
εργασίας· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω 
είδη οργάνωσης μπορούν να 
συνοδεύονται με απόκτηση δικαιωμάτων 
λήψης επικουρικού εισοδήματος που 
χορηγείται από το σύστημα κοινωνικής 
προστασίας· καλεί τους εργαζομένους να 
επωφεληθούν ενεργά των προσφερομένων 
δυνατοτήτων εκπαίδευσης και να 
παραμείνουν διαθέσιμοι για την αγορά 
εργασίας καθόλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού τους βίου, χωρίς να 
παραβλέπεται ο βαρύς χαρακτήρας 
ορισμένων επαγγελμάτων που θα πρέπει 
να δίνει τη δυνατότητα εργασίας για 
μικρότερο χρονικό διάστημα χωρίς την 
απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 223
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί του κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο· 
καλεί τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και να παραμείνουν 
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας καθόλη 
τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου·

12. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο· 
καλεί τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και να παραμείνουν 
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας καθόλη 
τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση για τις 
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συντάξεις βασιζόμενη στον κύκλο ζωής, η 
οποία θα λαμβάνει υπόψη της ολόκληρο 
το χρονικό διάστημα του επαγγελματικού 
βίου ενός ανθρώπου, 
συμπεριλαμβανομένων παύσεων και 
αλλαγών στη σταδιοδρομία, καθώς η εν 
λόγω προσέγγιση είναι αρκετά ευέλικτη 
ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του 
κάθε ατόμου και, εάν η διαχείρισή της 
γίνεται σωστά, μπορεί να εξασφαλίσει την 
οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· τονίζει 
την ανάγκη βελτίωσης της ένταξης των 
ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας, της προσαρμογής των χώρων 
εργασίας και της εξάλειψης των 
διακρίσεων εις βάρος και των δύο
ηλικιακών άκρων της αγοράς εργασίας, 
τόσο των νέων όσο και των ηλικιωμένων 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 224
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί του κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο· 
καλεί τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και να παραμείνουν
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας καθόλη 
τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου·

12. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
στηρίζουν την ενεργό και υγιή γήρανση 
και να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους 
τη δυνατότητα να εργασθούν επί 
μακρότερο σε εθελοντική βάση· καλεί 
τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και να παραμείνουν 
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας καθόλη 
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τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου·

Or. en

Τροπολογία 225
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί του κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
προτείνουν προγράμματα που να 
εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να εργασθούν επί μακρότερο· 
καλεί τους εργαζομένους να επωφεληθούν 
ενεργά των προσφερομένων δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης και να παραμείνουν 
διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας καθόλη 
τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου·

12. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση του κύκλου 
ζωής για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων και την προσαρμογή των τόπων 
εργασίας· ζητεί από τους εργοδότες να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες 
εργασίας και να προτείνουν προγράμματα 
που να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους 
τη δυνατότητα να εργασθούν επί 
μακρότερο· καλεί τους εργαζομένους να 
επωφεληθούν ενεργά των προσφερομένων 
δυνατοτήτων εκπαίδευσης και των 
προγραμμάτων που τους επιτρέπουν να 
παραμείνουν διαθέσιμοι για την αγορά 
εργασίας καθόλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού τους βίου·

Or. en

Τροπολογία 226
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την άποψη ότι το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
προβλέψουν μια ευρωπαϊκή εγγύηση 
απασχόλησης για τη νεολαία που θα 
διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε νέου στην 
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ΕΕ να έχει πρόσβαση σε κατάλληλη και 
καλά αμειβόμενη θέση εργασίας, 
σύμφωνα με τα προσόντα και τις 
δεξιότητές του, μαθητεία, 
συμπληρωματική κατάρτιση ή 
συνδυασμό εργασίας και κατάρτισης, 
εντός τριών μηνών από τη στιγμή που 
βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανεργία, 
έτσι ώστε να βελτιωθούν και οι 
δυνατότητες των νέων να 
στοιχειοθετήσουν ικανοποιητικά 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

Or. de

Τροπολογία 227
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, να προωθήσουν έναν πιο 
παρατεταμένο επαγγελματικό βίο, 
ενισχύοντας τη δημόσια πολιτική στους 
τομείς της επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας, του εργασιακού 
περιβάλλοντος και του επαγγελματικού 
αναπροσανατολισμού· υπογραμμίζει ότι 
βασικός στόχος πολιτικής από αυτή την 
άποψη πρέπει να είναι η παροχή της 
δυνατότητας στους εργαζόμενους, ειδικά 
στα περισσότερο κοπιαστικά 
επαγγέλματα, να εργάζονται μέχρι τη 
νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 228
Minodora Cliveti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν κοινωνικώς αποδεκτά 
κίνητρα για τη συνταξιοδότηση σε 
μεγαλύτερη ηλικία και να αναπτύξουν, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ελκυστικά 
πρότυπα ευέλικτης μετάβασης από την 
απασχόληση στη συνταξιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 229
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
στην αγορά εργασίας αποτελεί στοιχείο 
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων βάσει υψηλότερων 
ποσοστών απασχόλησης, επαρκών 
ατομικών εισφορών και οικονομικής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 230
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη να 
δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση των

13. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη να 
δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση των 



AM\924597EL.doc 129/175 PE502.214v02-00

EL

στόχων που διατυπώνονται στο ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών (2011-2020), που αποσκοπεί 
στην εξάλειψη των διαφορών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου και στην 
προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 
γυναίκες· επισημαίνει ότι οι ως άνω στόχοι 
είναι ουσιαστικοί για την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και 
την καταπολέμηση της φτώχειας των 
εργαζομένων και ηλικιωμένων γυναικών·

στόχων που διατυπώνονται στο ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών (2011-2020), που αποσκοπεί 
στην εξάλειψη των διαφορών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου – και λόγω 
των μισθολογικών διαφορών που 
παραμένουν ιδιαίτερα έντονες – και στην 
προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 
γυναίκες· τούτο προϋποθέτει κυρίως τη 
δημιουργία υποδομών φροντίδας των 
παιδιών· επισημαίνει ότι οι ως άνω στόχοι 
είναι ουσιαστικοί για την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και 
την καταπολέμηση της φτώχειας των 
εργαζομένων και ηλικιωμένων γυναικών·

Or. de

Τροπολογία 231
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη να 
δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση των 
στόχων που διατυπώνονται στο ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών (2011-2020), που αποσκοπεί 
στην εξάλειψη των διαφορών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου και στην 
προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 
γυναίκες· επισημαίνει ότι οι ως άνω στόχοι 
είναι ουσιαστικοί για την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και 
την καταπολέμηση της φτώχειας των 
εργαζομένων και ηλικιωμένων γυναικών·

13. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη να 
δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση των 
στόχων που διατυπώνονται στο ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών (2011-2020), που αποσκοπεί 
στην εξάλειψη των διαφορών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου και στην 
προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 
γυναίκες· επισημαίνει ότι οι ως άνω στόχοι 
είναι ουσιαστικοί για την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και 
την καταπολέμηση της φτώχειας των 
εργαζομένων και ηλικιωμένων γυναικών·
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(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 232
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προτείνει ένα ηλικιακό σύστημα 
ελέγχου, το οποίο θα εξετάζει με 
αντικειμενικά κριτήρια τις επιπτώσεις 
μελλοντικών σχεδίων νόμου σε όλες τις 
γενιές - ιδίως στους νέους και στους 
ηλικιωμένους - κατά τη νομοθετική 
διαδικασία, ούτως ώστε να 
διαπιστώνονται με διαφανή τρόπο οι 
συνέπειες των νόμων για τις εν λόγω 
γενιές· το ηλικιακό σύστημα ελέγχου θα 
μπορούσε να διαδραματίσει ιδιαιτέρως 
σημαντικό ρόλο σε σχέδια νόμου 
συνδεόμενα με το συνταξιοδοτικό 
σύστημα·

Or. de

Τροπολογία 233
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί το Συμβούλιο να συμφωνηθεί 
ένας στόχος σε επίπεδο ΕΕ για 
ελάχιστους μισθούς (με νομοθεσία, με 
συλλογικές συμβάσεις σε εθνικό, 
περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο), η οποία 
θα εγγυάται αμοιβή ύψους 60% 
τουλάχιστον επί του οικείου μέσου μισθού 
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(σε εθνικό επίπεδο, ανά κλάδο κ.λπ.), 
ώστε να μπορούν περισσότεροι 
εργαζόμενοι να εξασφαλίζουν ατομικά 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα πάνω από το 
όριο της φτώχειας·

Or. de

Τροπολογία 234
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί ότι η εξίσωση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης για τους άνδρες και τις 
γυναίκες πρέπει να συνοδεύεται από 
αποτελεσματικές πολιτικές για τη 
διασφάλιση ίσης αμοιβής για εργασία 
ίσης αξίας, καλής ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και 
για την αναγνώριση της εργασίας που 
σχετίζεται με την παροχή φροντίδας και η 
οποία δεν πληρώνεται·

Or. en

Τροπολογία 235
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει την πρόκληση που 
αφορά το φύλο στον τομέα των 
συντάξεων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
αναβάθμισης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις ηλικίες και τον κοινωνικό 
αντίκτυπο που θα είχε ένας 
αναπροσανατολισμός των συστημάτων 
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από την αναδιανομή στην 
κεφαλαιοποίηση και από τις 
καθορισμένες παροχές στις καθορισμένες 
εισφορές· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη καταπολέμησης του κινδύνου της 
φτώχειας ειδικά για τις γυναίκες χωρίς ή 
με περιορισμένη πρόσβαση σε 
συνταξιοδοτικά ατομικά δικαιώματα ή 
σύνταξη χηρείας, δημιουργώντας ένα 
δίχτυ ασφαλείας για τα μη ανταποδοτικά 
εισοδήματα, με σκοπό να παραμείνουν 
εκτός φτώχειας·

Or. fr

Τροπολογία 236
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. προτείνει να συμπεριληφθούν οι 
νεότερες και μεγαλύτερες σε ηλικία γενιές 
που πλήττονται στο μέγιστο βαθμό από 
αποφάσεις, ως ισότιμοι εκ του νόμου 
κοινωνικοί εταίροι για να εξασφαλιστεί η 
ενεργή συμμετοχή τους ως άμεσα 
θιγόμενων σε όλα τα ζητήματα που 
άπτονται της ηλικίας· τούτο είναι δυνατό 
να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή 
συμφωνία όλων των κοινωνικών ομάδων 
και την αποτροπή συγκρούσεων κατά τη 
λήψη αποφάσεων·

Or. de

Τροπολογία 237
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
καταλήξει σε συμφωνία για την εγγύηση 
ελάχιστης σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας 
κ.λπ.) πάνω από το όριο κινδύνου της 
φτώχειας στην Ένωση, ύψους 60% επί 
του μέσου εθνικού ισοδύναμου 
εισοδήματος, με στόχο την 
καταπολέμηση της φτώχειας·

Or. de

Τροπολογία 238
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. επικροτεί την επιλογή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξομοιώσει τη 
νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 
γυναικών με την αντίστοιχη των ανδρών·

Or. de

Τροπολογία 239
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. φρονεί ότι είναι απαραίτητες 
καθοριστικές ρυθμίσεις που θα 
λαμβάνουν υπόψη την περίοδο της ζωής 
που αφιερώνεται σε ευθύνες μέριμνας και 
φροντίδας των παιδιών, των νέων και 
των εξαρτώμενων ηλικιωμένων·
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Or. de

Τροπολογία 240
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί 
εταίροι (ανά τομέα) - δημιουργούν 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των γενεών, 
αντίθετα προς τα ατομικά συστήματα· 
εμμένει στην ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη 
επικουρικής ιδιωτικής συνταξιοδοτικής 
αποταμίευσης από σήμερα και παρά την 
κρίση·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 241
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 

14. σημειώνει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης
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συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί 
εταίροι (ανά τομέα) - δημιουργούν 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των γενεών, 
αντίθετα προς τα ατομικά συστήματα· 
εμμένει στην ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη 
επικουρικής ιδιωτικής συνταξιοδοτικής 
αποταμίευσης από σήμερα και παρά την 
κρίση·

από σήμερα και παρά την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 242
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί 
εταίροι (ανά τομέα) - δημιουργούν
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των γενεών, 
αντίθετα προς τα ατομικά συστήματα· 
εμμένει στην ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη 
επικουρικής ιδιωτικής συνταξιοδοτικής 
αποταμίευσης από σήμερα και παρά την 
κρίση·

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
επαγγελματικής σύνταξης μέσω 
κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει ωστόσο 
ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον να 
συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση που 
θεσπίζεται συνήθως σε επίπεδο εταιρείας 
ή τομέα, η οποία δημιουργεί περισσότερη
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των γενεών, 
αντίθετα προς τα ατομικά συστήματα· 
εμμένει στην ανάγκη να προωθηθεί η
ανάπτυξη επικουρικής ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης από 
σήμερα και παρά την κρίση, λαμβάνοντας 
υπόψη και αντιμετωπίζοντας τις 
δυσκολίες ορισμένων πολιτών όσον 
αφορά την πρόσβαση στα συστήματα 
αυτά, καθώς και την ανάγκη θέσπισης 
συστημάτων ελάχιστων εισφορών, που θα 
εγγυώνται επαρκή επικουρική σύνταξη·

Or. en
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Τροπολογία 243
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, όπως όλα τα 
συλλογικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
(δεύτερος πυλώνας) –που τα διαχειρίζονται 
συχνά οι κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)–
δημιουργεί αλληλεγγύη εντός και μεταξύ 
των γενεών, αντίθετα προς τα ατομικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 244
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής
επαγγελματικής συνταξιοδοτικής 
αποταμίευσης μέσω κεφαλαιοποίησης· 
υπογραμμίζει ωστόσο ότι η Επιτροπή θα 
όφειλε μάλλον να συνιστά τη συλλογική 
επαγγελματική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση, έχοντας υπόψη ότι τα 
συλλογικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
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διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

(δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα·

Or. de

Τροπολογία 245
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

14. σημειώνει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει ότι 
η Επιτροπή θα όφειλε να συνιστά τη 
συλλογική επαγγελματική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση, έχοντας υπόψη ότι τα 
συλλογικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
(δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

Or. pt

Τροπολογία 246
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τα υποχρεωτικά συλλογικά 
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα, έχοντας υπόψη ότι τα 
συλλογικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
(δεύτερος πυλώνας) –που τα διαχειρίζονται 
συχνά οι κοινωνικοί εταίροι αλλά 
παράλληλα και ανεξάρτητοι φορείς που 
λογοδοτούν δημοσίως και στους οποίους 
συμμετέχουν μέλη του συστήματος–
δημιουργούν αλληλεγγύη εντός και μεταξύ 
των γενεών, αντίθετα προς τα ατομικά 
συστήματα· εμμένει στην ανάγκη να 
αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης από 
σήμερα και παρά την κρίση,
αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα τις δυσκολίες ορισμένων 
πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στα 
συστήματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 247
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά επαγγελματικά 
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συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

συνταξιοδοτικά συστήματα –που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα)– δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 248
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επικουρική 
επαγγελματική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση, έχοντας υπόψη ότι τα 
συλλογικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
(δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
- δημιουργούν αλληλεγγύη εντός και 
μεταξύ των γενεών, αντίθετα προς τα 
ατομικά συστήματα· εμμένει στην ανάγκη 
να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης από 
σήμερα και παρά την κρίση·

Or. de

Τροπολογία 249
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

14. σημειώνει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
βασιζόμενης στην αλληλεγγύη· 
υπογραμμίζει ωστόσο ότι, εφόσον 
υπάρχουν χώρες που προτίθενται 
πραγματικά να προβούν σε τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
τους συστημάτων, η Επιτροπή θα όφειλε 
μάλλον να συνιστά τη συλλογική 
επαγγελματική συνταξιοδοτική 
αποταμίευση, έχοντας υπόψη ότι τα 
συλλογικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
(δεύτερος πυλώνας) –που τα διαχειρίζονται 
συχνά οι κοινωνικοί εταίροι (ανά τομέα)–
δημιουργούν αλληλεγγύη εντός και μεταξύ 
των γενεών, αντίθετα προς τα ατομικά 
συστήματα· εμμένει στην ανάγκη να 
αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής ιδιωτικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης από 
σήμερα και παρά την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 250
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) –που τα 
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διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

διαχειρίζονται πιθανόν οι κοινωνικοί 
εταίροι (ανά τομέα)– δημιουργούν 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των γενεών, 
αντίθετα προς τα ατομικά συστήματα· 
εμμένει στην ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη 
επικουρικής ιδιωτικής συνταξιοδοτικής 
αποταμίευσης από σήμερα και παρά την 
κρίση·

Or. en

Τροπολογία 251
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τα συλλογικά επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) –που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
αλλά παράλληλα και ανεξάρτητοι φορείς 
που λογοδοτούν δημοσίως και στους 
οποίους συμμετέχουν μέλη του 
συστήματος– δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση, 
αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας 
ταυτόχρονα τις δυσκολίες ορισμένων 
πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στα 
συστήματα αυτά·

Or. en
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Τροπολογία 252
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, έχοντας 
υπόψη ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

14. χαιρετίζει την έκκληση της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
μέσω κεφαλαιοποίησης· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι η Επιτροπή θα όφειλε μάλλον 
να συνιστά τη συλλογική επαγγελματική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, η οποία 
χορηγεί σε εργαζόμενους ένα νόμιμο 
δικαίωμα πρόσβασης σε συνταξιοδοτικές 
υπηρεσίες του δεύτερου πυλώνα και 
συνεχίζει να εφαρμόζει την αρχή της 
προαιρετικής εισφοράς όσον αφορά τις 
εισφορές των εργοδοτών σε 
επαγγελματικές συντάξεις· έχοντας υπόψη 
ότι τα συλλογικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα (δεύτερος πυλώνας) - που τα 
διαχειρίζονται συχνά οι κοινωνικοί εταίροι 
(ανά τομέα) - δημιουργούν αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των γενεών, αντίθετα 
προς τα ατομικά συστήματα· εμμένει στην 
ανάγκη να αρχίσει ανάπτυξη επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 
από σήμερα και παρά την κρίση·

Or. de

Τροπολογία 253
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός 
κοινού ευρωπαϊκού εποπτικού και 
ρυθμιστικού συστήματος για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και τα 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα 
παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος 
μέλος να παρέχει επαρκή προστασία των 
επικουρικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και των ατομικών 
αποταμιεύσεων· τονίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για 
τις επενδυτικές πρακτικές και τη συνετή 
διαχείριση των συστημάτων 
καθορισμένων εισφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
κύκλου ζωής, για ελάχιστη εγγυημένη 
απόδοση, για προστασία της σύνταξης 
όταν το στάδιο της αποπληρωμής 
συμπίπτει με περιόδους οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής ύφεσης και για ίση 
μεταχείριση μέσω ισόβιων προσόδων 
χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 254
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός 
κοινού ευρωπαϊκού εποπτικού και 
ρυθμιστικού συστήματος για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα 
παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος 
μέλος να παρέχει επαρκή προστασία των 
επικουρικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και των ατομικών 
αποταμιεύσεων· τονίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για 
τις επενδυτικές πρακτικές και τη συνετή 
διαχείριση των συστημάτων 
καθορισμένων εισφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 



PE502.214v02-00 144/175 AM\924597EL.doc

EL

κύκλου ζωής, για ελάχιστη εγγυημένη 
απόδοση, για προστασία της σύνταξης 
όταν το στάδιο της αποπληρωμής 
συμπίπτει με περιόδους οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής ύφεσης και για ίση 
μεταχείριση μέσω ισόβιων προσόδων 
χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 255
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. διαπιστώνει ότι σε χώρες με ισχυρό 
δεύτερο πυλώνα, δεν έχουν όλες οι 
κατηγορίες εργαζομένων πρόσβαση σε 
παροχές κεφαλαιοποιητικών 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· εκτιμά ότι οι παροχές 
κεφαλαιοποιητικών επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει 
να είναι εξίσου προσβάσιμες για τους 
εργαζόμενους με επισφαλείς ή ορισμένου 
χρόνου συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 256
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη 
έχουν ήδη δρομολογήσει φιλόδοξα 
προγράμματα μεταρρύθμισης των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων με στόχο 
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τη βιωσιμότητα και την επάρκεια· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
οποιαδήποτε μέτρα προτείνονται σε 
επίπεδο ΕΕ πρέπει να συμπληρώνουν και 
να μην έρχονται σε αντίθεση με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρύθμισης των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 257
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. υπενθυμίζει ότι οι συνταξιοδοτικές 
παροχές εξακολουθούν να εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών 
και εκφράζει την ανησυχία ότι η θέσπιση 
περαιτέρω ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον 
εν λόγω τομέα ενδέχεται να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις σε ορισμένους συνταξιούχους 
ή να επιφέρει επαχθείς απαιτήσεις για τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα κάποιων 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 258
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει το χαμηλό κόστος 
διαχείρισης των συλλογικών (τομεακών) 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών μη 
κερδοσκοπικών συστημάτων, σε 
σύγκριση με τα συστήματα ατομικής 

διαγράφεται
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συνταξιοδοτικής αποταμίευσης· τονίζει 
τη σημασία του χαμηλού κόστους 
διαχείρισης, δεδομένου ότι οι, έστω και 
περιορισμένες, μειώσεις του κόστους 
μπορούν να επιτρέψουν τη σημαντική 
αύξηση των συντάξεων·

Or. de

Τροπολογία 259
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει το χαμηλό κόστος 
διαχείρισης των συλλογικών (τομεακών) 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών μη 
κερδοσκοπικών συστημάτων, σε 
σύγκριση με τα συστήματα ατομικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης· τονίζει 
τη σημασία του χαμηλού κόστους 
διαχείρισης, δεδομένου ότι οι, έστω και 
περιορισμένες, μειώσεις του κόστους 
μπορούν να επιτρέψουν τη σημαντική 
αύξηση των συντάξεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 260
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει το χαμηλό κόστος 
διαχείρισης των συλλογικών (τομεακών) 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών μη 
κερδοσκοπικών συστημάτων, σε 
σύγκριση με τα συστήματα ατομικής 

15. επισημαίνει το χαμηλό κόστος 
διαχείρισης των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων που υπόκεινται σε 
διαχείριση μεγάλης κλίμακας, σε 
σύγκριση με τα συστήματα ατομικής 
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συνταξιοδοτικής αποταμίευσης· τονίζει τη 
σημασία του χαμηλού κόστους 
διαχείρισης, δεδομένου ότι οι, έστω και 
περιορισμένες, μειώσεις του κόστους 
μπορούν να επιτρέψουν τη σημαντική 
αύξηση των συντάξεων·

συνταξιοδοτικής αποταμίευσης· τονίζει τη 
σημασία του χαμηλού κόστους 
διαχείρισης, δεδομένου ότι οι, έστω και 
περιορισμένες, μειώσεις του κόστους 
μπορούν να επιτρέψουν τη σημαντική 
αύξηση των συντάξεων·

Or. en

Τροπολογία 261
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει το χαμηλό κόστος 
διαχείρισης των συλλογικών (τομεακών) 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών μη 
κερδοσκοπικών συστημάτων, σε σύγκριση 
με τα συστήματα ατομικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης· τονίζει τη 
σημασία του χαμηλού κόστους 
διαχείρισης, δεδομένου ότι οι, έστω και 
περιορισμένες, μειώσεις του κόστους 
μπορούν να επιτρέψουν τη σημαντική 
αύξηση των συντάξεων·

15. επισημαίνει το χαμηλό κόστος 
διαχείρισης των συλλογικών (τομεακών) 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών μη 
κερδοσκοπικών συστημάτων, σε σύγκριση 
με τα συστήματα ατομικής 
συνταξιοδοτικής αποταμίευσης· τονίζει τη 
σημασία του χαμηλού κόστους 
διαχείρισης, δεδομένου ότι οι, έστω και 
περιορισμένες, μειώσεις του κόστους 
μπορούν να επιτρέψουν τη σημαντική 
αύξηση των συντάξεων· τονίζει ωστόσο, 
ότι τα εν λόγω συστήματα υφίστανται 
μέχρι σήμερα μόνο σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

Or. de

Τροπολογία 262
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι τα συλλογικά 
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
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συστήματα πρέπει να έχουν χαμηλό 
λειτουργικό κόστος·

Or. en

Τροπολογία 263
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να ενημερώσουν 
τους πολίτες σχετικά με τα σωρευμένα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και να 
τους ευαισθητοποιήσουν ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν εν πλήρη γνώση τους 
αποφάσεις σχετικά με κάθε μελλοντική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση· 
καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και 
να εφαρμόσουν σαφείς κανόνες 
επικοινωνίας σχετικά με το κόστος της 
διαχείρισης, τους κινδύνους και την 
απόδοση των επενδύσεων των 
συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους·

16. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη και τους 
φορείς που είναι αρμόδιοι για τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα να 
ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα 
σωρευμένα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα και να τους 
ευαισθητοποιήσουν ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν εν πλήρη γνώση τους 
αποφάσεις σχετικά με κάθε μελλοντική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση· 
καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και 
να εφαρμόσουν σαφείς κανόνες 
επικοινωνίας σχετικά με το κόστος της 
διαχείρισης, τους κινδύνους και την 
απόδοση των επενδύσεων των 
συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους·

Or. fr

Τροπολογία 264
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να ενημερώσουν 
τους πολίτες σχετικά με τα σωρευμένα 

16. καλεί επιμόνως την Επιτροπή να 
καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους 
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συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και να 
τους ευαισθητοποιήσουν ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν εν πλήρη γνώση τους 
αποφάσεις σχετικά με κάθε μελλοντική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση· 
καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και 
να εφαρμόσουν σαφείς κανόνες 
επικοινωνίας σχετικά με το κόστος της 
διαχείρισης, τους κινδύνους και την 
απόδοση των επενδύσεων των 
συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους·

κοινωνικούς εταίρους να ενημερώσουν 
τους πολίτες σχετικά με τα σωρευμένα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και να 
τους ευαισθητοποιήσουν ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν εν πλήρη γνώση τους 
αποφάσεις σχετικά με κάθε μελλοντική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση·
καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει το 
έργο που επιτελεί σε ολόκληρη την ΕΕ 
σχετικά με τις υπηρεσίες 
παρακολούθησης των συντάξεων 
διενεργώντας εκτίμηση των επιπτώσεων 
σε επίπεδο ΕΕ για να γίνουν κατανοητά 
τα οικονομικά οφέλη, για τα κράτη μέλη 
και τους συνταξιοδοτικούς φορείς, της 
παροχής στους πολίτες ολοκληρωμένων 
πληροφοριών για τις συντάξεις, σε ένα 
προσβάσιμο σημείο· καλεί τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σαφείς 
κανόνες επικοινωνίας σχετικά με το 
κόστος της διαχείρισης, τους κινδύνους και 
την απόδοση των επενδύσεων των 
συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους·

Or. en

Τροπολογία 265
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να ενημερώσουν 
τους πολίτες σχετικά με τα σωρευμένα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και να 
τους ευαισθητοποιήσουν ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν εν πλήρη γνώση τους 
αποφάσεις σχετικά με κάθε μελλοντική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση· 
καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και 
να εφαρμόσουν σαφείς κανόνες 
επικοινωνίας σχετικά με το κόστος της 

16. καλεί επιμόνως την Επιτροπή να 
καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να ενημερώσουν 
τους πολίτες σχετικά με τα σωρευμένα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και να 
τους ευαισθητοποιήσουν ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν εν πλήρη γνώση τους 
αποφάσεις σχετικά με κάθε μελλοντική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση·
καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει το 
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διαχείρισης, τους κινδύνους και την 
απόδοση των επενδύσεων των 
συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους·

έργο που επιτελεί σε ολόκληρη την ΕΕ 
σχετικά με τις υπηρεσίες 
παρακολούθησης των συντάξεων 
διενεργώντας εκτίμηση των επιπτώσεων 
σε επίπεδο ΕΕ για να γίνουν κατανοητά 
τα οικονομικά οφέλη, για τα κράτη μέλη 
και τους συνταξιοδοτικούς φορείς, της 
παροχής στους πολίτες ολοκληρωμένων 
πληροφοριών για τις συντάξεις, σε ένα 
προσβάσιμο σημείο· καλεί τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σαφείς 
κανόνες επικοινωνίας σχετικά με το 
κόστος της διαχείρισης, τους κινδύνους και 
την απόδοση των επενδύσεων των 
συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους·

Or. en

Τροπολογία 266
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να ενημερώσουν 
τους πολίτες σχετικά με τα σωρευμένα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και να 
τους ευαισθητοποιήσουν ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν εν πλήρη γνώση τους 
αποφάσεις σχετικά με κάθε μελλοντική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση· 
καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και 
να εφαρμόσουν σαφείς κανόνες 
επικοινωνίας σχετικά με το κόστος της 
διαχείρισης, τους κινδύνους και την 
απόδοση των επενδύσεων των 
συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους·

16. καλεί επιμόνως τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να ενημερώσουν 
τους πολίτες σχετικά με τα σωρευμένα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και να 
τους ευαισθητοποιήσουν ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν εν πλήρη γνώση τους 
αποφάσεις σχετικά με κάθε μελλοντική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση· 
επίσης, να ενημερώσουν εγκαίρως τους 
πολίτες σχετικά με τις σχεδιαζόμενες 
αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα 
ούτως ώστε να μπορούν να λάβουν 
αποφάσεις σχετικά με τις 
συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους μετά 
από σωστή ενημέρωση και διεξοδική 
ανάλυση·  καλεί τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σαφείς 
κανόνες επικοινωνίας σχετικά με το 
κόστος της διαχείρισης, τους κινδύνους και 
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την απόδοση των επενδύσεων των 
συνταξιοδοτικών ταμείων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους·

Or. en

Τροπολογία 267
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους 
συνταξιοδοτικούς φορείς και λοιπούς 
παράγοντες, έναν κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα·

17. αναγνωρίζει τη μεγάλη ανομοιομορφία 
των χαρακτηριστικών και των 
αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους και λοιπούς 
παράγοντες, έναν κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα, κυρίως για να 
ξεκινήσει προβληματισμός για τους 
πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των 
δυσκολιών και πιέσεων που υφίσταται, 
λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο 
δεύτερος πυλώνας σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 268
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους 
συνταξιοδοτικούς φορείς και λοιπούς 
παράγοντες, έναν κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα·

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους και λοιπούς 
παράγοντες, έναν κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα, ο οποίος να 
συμμορφώνεται με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 269
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους 
συνταξιοδοτικούς φορείς και λοιπούς 
παράγοντες, έναν κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα·

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους 
συνταξιοδοτικούς φορείς και λοιπούς 
παράγοντες, έναν κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα· ζητεί από την 
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Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν 
τα εμπόδια στην πρόσβαση, όπως οι 
μεγάλες περίοδοι άσκησης και τα όρια 
ηλικίας· τονίζει την ανάγκη εξάλειψης 
των στοιχείων που εισάγουν διακρίσεις 
από τα υπάρχοντα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα· επισημαίνει 
το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
αυξήσει τα εμπόδια στην κοινωνική 
ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των 
συντάξεων, κατά τη διάρκεια της κρίσης 
και ότι το γεγονός αυτό έρχεται σε άμεση 
αντίθεση με αρκετούς στόχους της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

Or. en

Τροπολογία 270
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους 
συνταξιοδοτικούς φορείς και λοιπούς 
παράγοντες, έναν κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα·

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να δρομολογήσει 
διαβουλεύσεις, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, 
τους συνταξιοδοτικούς φορείς και λοιπούς 
παράγοντες, σχετικά με το εάν θα ήταν 
εφικτή η εκπόνηση ενός κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα· σημειώνει ότι 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ή η 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών θα 
αποτελούσε την καταλληλότερη 
προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα·
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Or. en

Τροπολογία 271
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους 
συνταξιοδοτικούς φορείς και λοιπούς 
παράγοντες, έναν κώδικα χρηστής 
πρακτικής για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα·

17. κρίνει λυπηρή τη μεγάλη 
ανομοιομορφία των χαρακτηριστικών και 
των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόσβαση, την 
αλληλεγγύη, την αποδοτικότητα, τους 
κινδύνους και την απόδοση· εκφράζει την 
ικανοποίηση του για την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους 
συνταξιοδοτικούς φορείς, τους 
εκπροσώπους της νεολαίας και των 
ηλικιωμένων και λοιπούς παράγοντες, 
έναν κώδικα χρηστής πρακτικής για τα 
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα·

Or. de

Τροπολογία 272
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. χαιρετίζει την έκκληση στη Λευκή 
Βίβλο για τη δημιουργία μονάδων 
φροντίδας, ήτοι τον συνυπολογισμό των 
περιόδων φροντίδας εξαρτώμενων 
ατόμων κατά τον υπολογισμό της 
σύνταξης για τις γυναίκες και για τους 
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άνδρες· υπενθυμίζει ότι το 30% των 
γυναικών σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για εξαρτώμενα 
άτομα εξακολουθούν να παραμένουν 
ανενεργές ή να δουλεύουν με μερική 
απασχόληση λόγω έλλειψης υποδομών, 
για να φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα· 
υπενθυμίζει ότι η άνιση κατανομή των 
οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η έλλειψη 
διαθέσιμων και προσιτών υπηρεσιών και 
υποδομών έχουν άμεση επίπτωση στο 
επίπεδο της σύνταξης των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 273
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπενθυμίζει ότι οι μονάδες για τη 
φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων είναι 
ακόμη σπάνιες παρά το γεγονός ότι αυτή 
η μορφή φροντίδας διασφαλίζεται 
ουσιαστικά άτυπα από την οικογένεια και 
κυρίως από τις γυναίκες· σε 9 κράτη 
μέλη, κάτω από το 10% των 
εξαρτώμενων ηλικιωμένων ατόμων 
αναλαμβάνονται από φορείς, και σε 19 
κράτη μέλη πάνω από το 50% των 
εξαρτώμενων ηλικιωμένων ατόμων 
λαμβάνουν άτυπη φροντίδα1·
__________________
Βλέπε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE), 
Επανεξέταση της εφαρμογής της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου: 
γυναίκες και οικονομία, 2011 

Or. fr
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Τροπολογία 274
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. υπογραμμίζει ότι πρέπει να τεθεί το 
θέμα της φροντίδας των ηλικιωμένων 
ατόμων, ιδίως επειδή οι ανάγκες 
αυξάνονται λόγω της δημογραφικής 
γήρανσης·

Or. fr

Τροπολογία 275
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. ζητά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 
προτύπων σχετικά με «τις μονάδες 
φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων» («care 
credits») όπως ήδη προβλέπεται σε 
ορισμένα κράτη μέλη1 προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα χρονικά διαστήματα 
φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής καθίστανται ο 
κανόνας τόσο για τις γυναίκες όσο και για 
τους άνδρες χωρίς αυτοί να τιμωρούνται 
τη στιγμή της συνταξιοδότησής τους και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί για αυτούς 
σύνταξη που τους επιτρέπει να διάγουν 
αξιοπρεπή ζωή· 
__________________
Βλέπε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE), 
Επανεξέταση της εφαρμογής της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου: 
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γυναίκες και οικονομία, 2011 

Or. fr

Τροπολογία 276
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ε. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναγνωριστεί η κοινωνική αξία της 
φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων· εμμένει 
στο γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
θα πρέπει να επιτρέπουν τον 
συνυπολογισμό των χρονικών 
διαστημάτων διακοπής, με σκοπό να 
μειωθεί το κενό συνταξιοδοτικών 
εισφορών λόγω διακοπών της εργασίας οι 
οποίες συνδέονται με φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων, και ότι οι μονάδες 
πρέπει να είναι συμβατές με την εργασία 
και δεν πρέπει να σταματούν όταν ο 
φροντίζων υπερβαίνει τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία 277
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17στ. εμμένει στο γεγονός ότι οι μονάδες 
για τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 
πρέπει να ενθαρρύνουν μάλλον παρά να 
τιμωρούν την παράλληλη εργασία και ότι 
οι μονάδες θα πρέπει να συμπληρώνουν 
τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τον 
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ίδιον τρόπο όπως η εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 278
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ζ. επιμένει οι μονάδες για τη φροντίδα 
των εξαρτώμενων ατόμων να 
σχεδιάζονται κατά τρόπο που να καθιστά 
δυνατό για τις γυναίκες και τους άνδρες 
να μοιράζονται ισότιμα τις ευθύνες της 
φροντίδας των εξαρτώμενων ατόμων και 
ότι δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις 
γυναίκες να γίνονται/παραμένουν 
υπεύθυνες με πλήρες ωράριο για τη 
φροντίδα των εξαρτώμενων ατόμων·

Or. fr

Τροπολογία 279
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17η. επιμένει τα καταστατικά συστήματα 
χορήγησης άδειας, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών που 
αφορούν μητρότητα, πατρότητα, γονική 
μέριμνα, δια βίου μάθηση, 
συμπαράσταση και παρηγορητική αγωγή, 
να ενσωματωθούν στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα· 

Or. fr
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Τροπολογία 280
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17θ. εκτιμά ότι πρέπει να καταρτιστούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τις 
μονάδες για τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων (παιδιών, ηλικιωμένων, 
εξαρτώμενων ατόμων) οι οποίες 
συνυπολογίζονται στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

Or. fr

Τροπολογία 281
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να συνεχίσει να στοχεύει τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ – κυρίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) –
για την ενθάρρυνση των σχεδίων που 
προάγουν την ενεργό και υγιή γήρανση 
στον τόπο εργασίας και την παροχή 
χρηματοδοτικής και πρακτικής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη και στους 
κοινωνικούς εταίρους που προβλέπουν να 
θεσπίσουν προοδευτικά επικουρικά και
αποδοτικά συστήματα συνταξιοδότησης, 
μέσω του κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη (Progress) και του 
προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτομία (ΠΚΑΚ)·

18. υποστηρίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να συνεχίσει να στοχεύει τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ – κυρίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) –
για την ενθάρρυνση των σχεδίων που 
προάγουν την ενεργό και υγιή γήρανση 
στον τόπο εργασίας και την παροχή 
χρηματοδοτικής και πρακτικής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη και στους 
κοινωνικούς εταίρους που προβλέπουν να 
θεσπίσουν προοδευτικά επικουρικά και 
αποδοτικά συστήματα συνταξιοδότησης, 
μέσω του προγράμματος για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία (ΠΚΑΚ), υπό 
τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·
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(Επί του παρόντος, γίνεται λόγος για τη 
συμπερίληψη του Progress εντός του ΠΚΑΚ 
κατά τη διαδικασία της συναπόφασης, 
προκειμένου να θεσπιστεί το ΠΚΑΚ.)

Or. fr

Τροπολογία 282
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να συνεχίσει να στοχεύει τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ – κυρίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) –
για την ενθάρρυνση των σχεδίων που 
προάγουν την ενεργό και υγιή γήρανση 
στον τόπο εργασίας και την παροχή 
χρηματοδοτικής και πρακτικής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη και στους 
κοινωνικούς εταίρους που προβλέπουν να 
θεσπίσουν προοδευτικά επικουρικά και 
αποδοτικά συστήματα συνταξιοδότησης, 
μέσω του κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη (Progress) και του 
προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτομία (ΠΚΑΚ)·

18. υποστηρίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να συνεχίσει να στοχεύει τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ – κυρίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) –
για την ενθάρρυνση των σχεδίων που 
προάγουν την ενεργό και υγιή γήρανση 
στον τόπο εργασίας και την παροχή 
χρηματοδοτικής και πρακτικής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη και στους 
κοινωνικούς εταίρους, μέσω του 
κοινοτικού προγράμματος για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη (Progress) και του 
προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτομία (ΠΚΑΚ)·

Or. pt

Τροπολογία 283
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την πρόθεση της 18. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής 



AM\924597EL.doc 161/175 PE502.214v02-00

EL

Επιτροπής να συνεχίσει να στοχεύει τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ – κυρίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) –
για την ενθάρρυνση των σχεδίων που 
προάγουν την ενεργό και υγιή γήρανση 
στον τόπο εργασίας και την παροχή 
χρηματοδοτικής και πρακτικής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη και στους 
κοινωνικούς εταίρους που προβλέπουν να 
θεσπίσουν προοδευτικά επικουρικά και 
αποδοτικά συστήματα συνταξιοδότησης, 
μέσω του κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη (Progress) και του 
προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτομία (ΠΚΑΚ)·

να συνεχίσει να στοχεύει τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ – κυρίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) –
για την ενθάρρυνση των σχεδίων που 
προάγουν την ενεργό και υγιή γήρανση 
στον τόπο εργασίας και την παροχή 
χρηματοδοτικής και πρακτικής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη και στους 
αρμόδιους εταίρους που προβλέπουν να 
θεσπίσουν προοδευτικά επικουρικά και 
αποδοτικά συστήματα συνταξιοδότησης, 
μέσω του κοινοτικού προγράμματος για
την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη (Progress) και του 
προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτομία (ΠΚΑΚ)·

Or. en

Τροπολογία 284
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αξιολογήσει και να υποβάλλει εκ νέου τα 
βασικά της επιχειρήματα, διότι 
θεωρούνται δυσανάλογες ή αντικειμενικά 
ελλιπείς, και μη αντιπροσωπευτικές, οι 
διαπιστώσεις στις οποίες στηρίζεται εν 
μέρει για την υποβολή προτάσεων·

Or. de

Τροπολογία 285
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο
ότι είναι σημαντικό για τους 
εργαζόμενους που αλλάζουν απασχόληση 
είτε εντός είτε εκτός του κράτους μέλους 
διαμονής τους, να μην παρεμποδίζεται η 
κινητικότητά τους από ανησυχίες σχετικά 
με την απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν·

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι, καθώς οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι 
υποχρεωμένοι να αλλάζουν απασχόληση 
είτε εντός είτε εκτός του κράτους μέλους 
διαμονής τους, θα πρέπει να διασφαλισθεί
για τους διακινούμενους εργαζόμενους η
απόκτηση και η διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι τα δικαιώματα 
των διακινούμενων εργαζόμενων θίγονται
από μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί 
από τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν·

Or. pt

Τροπολογία 286
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
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τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν·

τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι 
οποιαδήποτε ενέργεια για την προώθηση 
της κινητικότητας πρέπει να 
εξισορροπείται μέσω αποτελεσματικής 
από άποψη κόστους παροχής 
επικουρικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων από τους εργοδότες και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φύση και 
τους σκοπούς των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων·

Or. en

Τροπολογία 287
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
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προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν·

προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, και καλεί 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα των διακινουμένων 
εργαζομένων θα έχουν την ίδια 
μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν·

Or. de

Τροπολογία 288
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 



AM\924597EL.doc 165/175 PE502.214v02-00

EL

εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν·

εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν· 
αντιτίθεται και απορρίπτει την 
εναρμόνιση των ελάχιστων 
προϋποθέσεων για επαγγελματικές 
συντάξεις (όπως ελάχιστη ηλικία, 
θεμελίωση δικαιώματος ή δυναμική 
αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων) διότι μπορούν να 
προκαλέσουν υψηλές αυξήσεις κόστους, 
θέτουν σε κίνδυνο τα αποθέματα των 
συστημάτων που υπάγονται στον δεύτερο 
πυλώνα και ως εκ τούτου δεν 
εξυπηρετούν ούτε τα συμφέροντα των 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 289
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
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ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν·

ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στην αγορά εργασίας μπορεί να 
παρεμποδίζεται από μεγάλες περιόδους 
άσκησης και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τις περιορίσουν· γνωρίζει, ωστόσο, ότι τα 
περιορισμένα δικαιώματα μεταφοράς 
συντάξεων αποτελούν ένα από τα εμπόδια 
στην κινητικότητα των εργαζομένων, ενώ 
άλλα τέτοια εμπόδια είναι οι 
οικογενειακοί λόγοι ή οι ανεπαρκείς 
γλωσσικές δεξιότητες·

Or. fr

Τροπολογία 290
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 

19. αναγνωρίζει την έντονη ετερογένεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στους 
κόλπους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ωστόσο 
ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν απασχόληση είτε εντός είτε 
εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, 
να μην παρεμποδίζεται η κινητικότητά 
τους από ανησυχίες σχετικά με την 
απόκτηση και τη διατήρηση των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων· προσυπογράφει την 
προσέγγιση που συνιστά η Επιτροπή 
προκειμένου να δοθεί έμφαση στη 
διαφύλαξη της απόκτησης και της 
διατήρησης των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αδρανοποιημένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
διακινουμένων εργαζομένων θα έχουν την 
ίδια μεταχείριση με εκείνα των ενεργών 
ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων· 
εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
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στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν·

στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από 
μεγάλες περιόδους άσκησης και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να τις περιορίσουν· τονίζει 
ότι η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει τον 
ρόλο της στη στήριξη των διακινούμενων 
εργαζομένων ούτως ώστε να μπορούν να 
μεταφέρουν τα δικαιώματά τους σε 
επαγγελματική σύνταξη στον επόμενο 
εργοδότη·

Or. en

Τροπολογία 291
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η Επιτροπή 
στην εξάλειψη των εμποδίων στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
των εργαζομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει από κοινού με τα 
κράτη μέλη πώς μπορούν να τονωθούν με 
αποτελεσματικότερο τρόπο οι 
αποταμιεύσεις, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τα οφέλη της αυξημένης 
δυνατότητας μεταφοράς· 

Or. en

Τροπολογία 292
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση 
της Επιτροπής για αξιολόγηση της 
ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά 
με το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και «ορισμένων» 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· υπογραμμίζει τις πρακτικές 
δυσκολίες στις οποίες προσκόπτει η 
εφαρμογή του ως άνω κανονισμού στα 
αισθητώς διαφορετικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλειας των 27 κρατών 
μελών· υπογραμμίζει τη δυσκολία 
εφαρμογής μιας συντονιστικής 
προσέγγισης στα δεκάδες χιλιάδες πολύ 
διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και 
αμφισβητεί ως εκ τούτου τη δυνατότητα 
εφαρμογής μιας τέτοιας προσέγγισης 
στον συνταξιοδοτικό τομέα·

20. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση 
της Επιτροπής για αξιολόγηση της 
ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά 
με το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και «ορισμένων» 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· υπογραμμίζει τις πρακτικές 
δυσκολίες στις οποίες προσκόπτει η 
εφαρμογή του ως άνω κανονισμού στα 
αισθητώς διαφορετικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλειας των 27 κρατών 
μελών· υπογραμμίζει τη δυσκολία 
εφαρμογής μιας συντονιστικής 
προσέγγισης στα δεκάδες χιλιάδες πολύ 
διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, αλλά 
επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της 
δυνατότητας μεταφοράς των 
επαγγελματικών συντάξεων του δεύτερου 
πυλώνα·

Or. en

Τροπολογία 293
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση 
της Επιτροπής για αξιολόγηση της 
ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά 
με το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και «ορισμένων» 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών
συστημάτων· υπογραμμίζει τις πρακτικές 
δυσκολίες στις οποίες προσκόπτει η 
εφαρμογή του ως άνω κανονισμού στα 
αισθητώς διαφορετικά συστήματα 

20. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση 
της Επιτροπής για αξιολόγηση της 
ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά 
με το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και «ορισμένων» 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, πράγμα που θα μπορούσε να 
οδηγήσει στο να αποκτήσει το Συμβούλιο 
EPSCO, εν καιρώ, σημαντικότερη 
υπόσταση επί του θέματος από ό,τι το 
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κοινωνικής ασφάλειας των 27 κρατών 
μελών· υπογραμμίζει τη δυσκολία 
εφαρμογής μιας συντονιστικής 
προσέγγισης στα δεκάδες χιλιάδες πολύ 
διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και 
αμφισβητεί ως εκ τούτου τη δυνατότητα 
εφαρμογής μιας τέτοιας προσέγγισης στον 
συνταξιοδοτικό τομέα·

Συμβούλιο ECOFIN· υπογραμμίζει ότι οι 
πρακτικές δυσκολίες στις οποίες 
προσκόπτει η εφαρμογή του ως άνω 
κανονισμού στα αισθητώς διαφορετικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλειας των 27 
κρατών μελών δεν συνεπάγονται ότι αυτός 
είναι ανώφελος· υπογραμμίζει ότι η
δυσκολία εφαρμογής μιας συντονιστικής 
προσέγγισης στα δεκάδες χιλιάδες πολύ 
διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και 
αμφισβητεί ως εκ τούτου τη δυνατότητα 
εφαρμογής μιας τέτοιας προσέγγισης στον 
συνταξιοδοτικό τομέα και πάλι δεν 
συνεπάγεται ότι η εν λόγω προσέγγιση 
είναι ανώφελη·

Or. fr

Τροπολογία 294
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση 
της Επιτροπής για αξιολόγηση της 
ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά 
με το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και «ορισμένων» 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· υπογραμμίζει τις πρακτικές 
δυσκολίες στις οποίες προσκόπτει η 
εφαρμογή του ως άνω κανονισμού στα 
αισθητώς διαφορετικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλειας των 27 κρατών 
μελών· υπογραμμίζει τη δυσκολία 
εφαρμογής μιας συντονιστικής 
προσέγγισης στα δεκάδες χιλιάδες πολύ 
διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και 
αμφισβητεί ως εκ τούτου τη δυνατότητα 
εφαρμογής μιας τέτοιας προσέγγισης στον 

20. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση 
της Επιτροπής για αξιολόγηση της 
ενδεχόμενης σχέσης μεταξύ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά 
με το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και «ορισμένων» 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· υπογραμμίζει τις πρακτικές 
δυσκολίες στις οποίες προσκόπτει η 
εφαρμογή του ως άνω κανονισμού στα 
αισθητώς διαφορετικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλειας των 27 κρατών 
μελών· υπογραμμίζει τη δυσκολία 
εφαρμογής μιας συντονιστικής 
προσέγγισης στα δεκάδες χιλιάδες πολύ 
διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και 
αμφισβητεί ως εκ τούτου τη δυνατότητα 
εφαρμογής μιας τέτοιας προσέγγισης στον 
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συνταξιοδοτικό τομέα· συνταξιοδοτικό τομέα· τονίζει τη σημασία 
της διεξαγωγής ερευνών σχετικά με την 
πολυμορφία των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 295
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος·

Or. fr

Τροπολογία 296
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος·

21. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
φιλόδοξη δράση με στόχο τη δημιουργία 
και τη διατήρηση των υπηρεσιών 
παρακολούθησης που θα επιτρέπουν στους 
πολίτες να παρακολουθούν τα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, είτε 
συνδέονται με την απασχόλησή τους είτε 
όχι, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις 
κατάλληλες αποφάσεις εν πλήρη γνώση 
της κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος·

Or. en

Τροπολογία 297
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 



PE502.214v02-00 172/175 AM\924597EL.doc

EL

εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος·

εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος και ζητεί από 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
πιλοτικό σχέδιο θα συμπληρωθεί από μια 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τα 
οικονομικά οφέλη της παροχής 
ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με 
τις συντάξεις για τους πολίτες της ΕΕ σε 
ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο· 

Or. en

Τροπολογία 298
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος και ζητεί από 
την Επιτροπή να εκπονήσει μια εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με τα οικονομικά 
οφέλη της παροχής ολοκληρωμένων 
πληροφοριών σχετικά με τις συντάξεις σε 
ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο για τους 
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πολίτες της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 299
Jean Lambert, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν φιλόδοξη δράση με στόχο 
τη δημιουργία και τη διατήρηση των 
υπηρεσιών παρακολούθησης που θα 
επιτρέπουν στους πολίτες να 
παρακολουθούν τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, είτε συνδέονται με την 
απασχόλησή τους είτε όχι, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις εν πλήρη γνώση της 
κατάστασης, όσον αφορά την ατομική 
επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση 
(τρίτος πυλώνας)· επισημαίνει την ανάγκη 
συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμβατότητα 
των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης· 
χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 
Επιτροπής επί του θέματος· υπογραμμίζει 
ωστόσο, ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν 
υποκαθιστά τη δυνατότητα μεταφοράς 
των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 300
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προβληματίζεται σχετικά με τη 
σκοπιμότητα δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού ταμείου για 
τους ερευνητές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 301
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προβληματίζεται σχετικά με τη 
σκοπιμότητα δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού ταμείου για 
τους ερευνητές·

22. επισημαίνει ότι οι ερευνητές σε 
ορισμένα κράτη μέλη βρίσκονται σε 
επισφαλή κατάσταση από κοινωνική 
άποψη και άποψη απασχόλησης, καθώς 
δεν έχουν καμία πρόσβαση στο γενικό 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·
προβληματίζεται σχετικά με τη 
σκοπιμότητα δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού ταμείου για 
τους ερευνητές·

Or. pt

Τροπολογία 302
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. θεωρεί ότι το γεγονός ότι οι 
άνθρωποι εν γένει ζουν μια μεγαλύτερη, 
υγιέστερη ζωή με μεγαλύτερη ευημερία 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
επιτεύγματα της σύγχρονης κοινωνίας· 
ζητεί την υιοθέτηση ενός θετικού τόνου 
στον διάλογο σχετικά με τη γήρανση, 



AM\924597EL.doc 175/175 PE502.214v02-00

EL

αφενός αντιμετωπίζοντας τη σημαντική 
αλλά αντιμετωπίσιμη πρόκληση που θέτει 
η γήρανση και, αφετέρου, αξιοποιώντας 
τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η γήρανση 
και η οικονομία της τρίτης ηλικίας· 
αναγνωρίζει τον ιδιαίτερα ενεργό και 
πολύτιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι 
ηλικιωμένοι στις κοινωνίες μας·

Or. en

Τροπολογία 303
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητά να χρηματοδοτηθούν οι 
κοινωνικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που συνδέονται με τις συντάξεις 
των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και οι οποίες 
ανέρχονται σε 34,835 δισεκατομμύρια 
ευρώ στις 31/12/11·

Or. fr


