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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τα ιδιαίτερα διαφορετικά ποσοστά γήρανσης στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 
σημαντικές εθνικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαφορές σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις 
σχετικά με την δημογραφική πρόκληση και, ιδιαίτερα, τους τρόπους αντιμετώπισής της· 

2. σημειώνει το Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 
με θέμα την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, και κυρίως την επικέντρωσή του στη συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, την ανταλλαγή και μεταφορά καλών ιδεών 
και βέλτιστων πρακτικών (μεταξύ άλλων την ψηφιακή πλατφόρμα ‘Marketplace’), και τη 
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τα άτομα ώστε 
να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να είναι πλέον παραγωγικά, 
βελτιώνοντας την ευελιξία της αγοράς εργασίας μέσω της εισαγωγής λογαριασμών 
«αποταμίευσης εργασιακού χρόνου» και δυνατοτήτων μερικής απασχόλησης καθώς και 
προβλέποντας σύγχρονες μορφές συμβολαίων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών·

4. είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται συνολικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό να προληφθούν και 
να αποφευχθούν οι σοβαρές ελλείψεις στις αγορές εργασίας της Ένωσης, οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας και να αποτελέσουν απειλή στο επίπεδο ευημερίας στην Ευρώπη· 

5. επισημαίνει τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι μεγαλύτερες επενδύσεις στον 
τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στην δια βίου μάθηση, με 
σκοπό να προετοιμαστεί ένα ενεργό και παραγωγικό γηράσκον εργατικό δυναμικό·

6. επιμένει στην άποψη ότι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις των συστημάτων σύνταξης είναι 
απαραίτητες με σκοπό να τα καταστήσουν βιώσιμα· ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη 
συνέπεια μεταξύ της πραγματικής ηλικίας σύνταξης, της επίσημης ηλικίας σύνταξης και 
της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής·

7. πιστεύει ότι είναι ουσιαστικό να καταπολεμηθεί η απομόνωση όσον αφορά την 
ενημέρωση της γηραιότερης γενεάς· η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και η 
χρησιμοποίησή τους είναι ουσιαστική για ενεργό και υγιή γήρανση καθώς και για την 
κοινωνική συμπερίληψη των ηλικιωμένων. 


