
PR\815397EL.doc PE441.184v01-00

EL United in diversity EL

EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2010/2027(INI)

10.5.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
(2010/2027(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Thomas Mann



PE441.184v01-00 2/12 PR\815397EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................9



PR\815397EL.doc 3/12 PE441.184v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
(2010/2027(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 1997 για την έκθεση της Επιτροπής 
προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δημογραφική 
κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1995)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 1998 σχετικά με τη δημογραφική 
έκθεση 1997 της Επιτροπής2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο, "προς μία Ευρώπη για όλες τις ηλικίες -προώθηση της 
ευημερίας και της αλληλεγγύης των γενεών"3,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Μπροστά στις 
δημογραφικές αλλαγές μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών" (COM(2005)0094),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 για τις δημογραφικές 
προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
κοινωνικό μοντέλο για το μέλλον5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 για το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Το δημογραφικό μέλλον της 
Ευρώπης - μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία" (COM(2006)0571),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προώθηση της αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών (COM(2007)0244),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2007 με θέμα «Η οικογένεια και οι δημογραφικές 
εξελίξεις»7 και την κεντρική της πρόταση για υπογραφή από τα κράτη μέλη ενός 
ευρωπαϊκού συμφώνου για την οικογένεια,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Δημογραφικό μέλλον της 
Ευρώπης: στοιχεία και αριθμοί" (SEC(2007)0638),

                                               
1 ΕΕ C 115, 14.4.1997, σελ. 238.
2 ΕΕ C 104, 6.4.1998, σελ. 222.
3 ΕΕ C 232, 17.8.2001, σελ. 381.
4 ΕΕ C 292E, 1.12.2006, σελ. 131.
5 ΕΕ C 305E, 14.12.2006, σελ. 141.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0066.
7 ΕΕ C 161, 13.7.2007, σελ. 66.
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– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση που εκπόνησαν η Επιτροπή και η Επιτροπή 
Οικονομικής Πολιτικής  (ομάδα εργασίας για τη γήρανση του πληθυσμού) της με 
αντικείμενο την «Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση 2009: οικονομικές και 
δημοσιονομικές προβλέψεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 (2008-2060)»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος (3) της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων  
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες, (A7-0000/2010),

A. έχοντας την πεποίθηση ότι μια κοινωνία που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
βασίζεται στην αρχή της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών,

B. έχοντας συνείδηση του γεγονότος ότι η οικονομία και η κοινωνία χρειάζονται την 
πείρα, τη στράτευση και τον πλούτο ιδεών όλων των γενεών για να επιτύχουν τους 
στόχους τους,

Γ. έχοντας την πεποίθηση ότι η δημογραφική αλλαγή επιδέχεται διαμόρφωση, εάν 
προετοιμαστεί επαρκώς και αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και τα κύρια μέσα διασφάλισης της δίκαιης αντιμετώπισης 
των γενεών βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών (συνταξιοδοτικά συστήματα και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), η ΕΕ μπορεί εντούτοις να αναλάβει σημαντικές 
πρωτοβουλίες στα πεδία της παρακολούθησης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
και των  προγραμμάτων δράσης,

Βάσεις και στόχοι

1. ορίζει τη δίκαιη αντιμετώπιση των γενεών ως ισοβαρή κατανομή οφελών και 
επιβαρύνσεων μεταξύ των γενεών·

2. φρονεί ότι η αρμονική συνύπαρξη των γενεών βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της 
ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης και πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
αμοιβαίο σεβασμό, ευθύνη και προθυμία υποστήριξης·

3. διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι ζουν, ευτυχώς, όλο και περισσότερο, ότι παραμένουν 
δραστήριοι περισσότερα χρόνια και συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή αυτόνομα και 
ενεργά, ενώ ταυτόχρονα τα ποσοστά των γεννήσεων στα κράτη μέλη παραμένουν εδώ 
και δεκαετίες σε χαμηλά επίπεδα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες 
επιβαρύνσεις για τις επόμενες γενιές και σε προβλήματα κατανομής·

4. πιστεύει, ότι στόχος μιας πολιτικής δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών πρέπει να είναι η 
δημιουργία βάσεων και μέσων για τη διενέργεια ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου των 
γενεών με τον οποία θα επιτυγχάνονται καταστάσεις αμοιβαίου οφέλους·

5. είναι της γνώμης ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ηλικιωμένοι δεν είναι βάρος, αλλά 
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ότι, λόγω της πείρας τους, του έργου που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της ζωής τους 
και των γνώσεών τους είναι κέρδος για την οικονομία και την κοινωνία·

Πρωτοβουλία "διαφάνεια"

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καθιερώσουν σε όλα τα κράτη μέλη και σε 
επίπεδο ΕΕ την κατάρτιση «ισολογισμών των γενεών», ως μέσο πληροφόρησης και 
περαιτέρω ανάπτυξης των Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης της EUROSTAT, ούτως ώστε 
να αποτυπώνονται και να προβλέπονται με αξιόπιστο τρόπο οι ροές πληρωμών, οι 
παροχές και οι επιβαρύνσεις κάθε γενιάς·

7. τάσσεται υπέρ μιας εκτίμησης των επιπτώσεων (έλεγχος των γενεών) που να καθιστά 
ορατές με δεσμευτικό τρόπο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τις επιπτώσεις της 
νομοθεσίας στη δίκαιη αντιμετώπιση των γενεών και να επιτρέπει μια μακροπρόθεσμη 
αξιολόγηση της σχέσης κόστους - οφέλους·

Τομέας πολιτικής "εκπαίδευση και εργασία"

8. είναι πεπεισμένο ότι η ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση στις δυνατότητες εκπαίδευσης 
και τις αγορές εργασίας είναι ο πυρήνας της πολιτικής δίκαιης αντιμετώπισης των 
γενεών και αποτελεί τη βάση για την επίτευξη ευημερίας και αυτονομίας·

9. αναγνωρίζει ότι ως εργασία δε νοείται μόνο η αμειβόμενη εργασία και ότι, μέσω της 
οικογενειακής και κοινωνικής εργασίας, οι ηλικιωμένοι συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό 
στην διαμόρφωση της κοινωνίας μας με ανθρώπινο τρόπο και ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να διευκολύνουν τον εθελοντισμό και τη φροντίδα στην οικογένεια και να 
σπεύσουν να αποσαφηνίσουν θέματα ευθύνης·

10. διαπιστώνει ότι η μονομερής μείωση της ηλικίας του προσωπικού επιχειρήσεων δεν 
διασφαλίζει  περισσότερη καινοτομία, αλλά ισοδυναμεί με σπατάλη εμπειρίας, 
γνώσεων και ικανοτήτων·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τα ιστορικά εργασίας αποκτούν, εξαιτίας της 
προσωρινής απασχόλησης, της αύξησης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, 
της μερικής απασχόλησης ή της ανεργίας, ολοένα και πιο ασταθή και αβέβαιο 
χαρακτήρα·

12. είναι πεπεισμένο ότι η ευελιξία με ασφάλεια μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση από τη 
μία περίοδο του εργασιακού βίου στην άλλη, στο βαθμό που βασίζεται στην 
αλληλεγγύη των γενεών και που στο πλαίσιό της συνεκτιμώνται τα προβλήματα και οι 
ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων·

13. υπογραμμίζει ότι η δια βίου μάθηση πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των 
μέτρων που αφορούν την εκπαίδευση και ότι συνιστά καθήκον όλων των γενεών·

14. τονίζει ότι η δημογραφική αλλαγή δεν επιτρέπεται να προβάλλεται ως δικαιολογία για
την κατάργηση κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών·

Πρωτοβουλία "ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους"
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15. υπογραμμίζει ότι η ανεργία των νέων προσμετρείται στα πιο φλέγοντα προβλήματα, 
λόγω του γεγονότος ότι έχει ως αποτέλεσμα έλλειψη ευκαιριών, αποκλεισμό, αύξηση 
των κοινωνικών δαπανών και σπατάλη πολύτιμων ανθρώπινων πόρων·

16. ζητεί να καταβάλουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή ιδιαίτερα εντατικές προσπάθειες και 
να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα, στα οποία θα πρέπει να συγκαταλέγεται μία 
ευρωπαϊκή εγγύηση νέων, με την οποία να παρέχονται σε νέους μετά από περίοδο 
ανεργίας που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες, μία θέση εργασίας, μια θέση μαθητείας, 
συμπληρωματική επιμόρφωση ή συνδυασμός εργασίας και κατάρτισης υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα υποστηρίζουν τη διαδικασία επανένταξής τους με 
αυτόνομες προσπάθειες·

Πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 50+"

17. καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσουν, ώστε, στο πνεύμα 
της διεύρυνσης της στρατηγικής 2020 της ΕΕ, να επιτευχθούν οι εξής στόχοι μέχρι το 
2020:

i) αύξηση του ποσοστού των αμειβόμενων εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών σε
περισσότερο από 55%,

ii) κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης και των οικονομικών κινήτρων της,

iii) αύξηση του ποσοστού της επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης για όλες τις γενιές,

iv) δημιουργία κινήτρων για εργαζόμενους άνω των 60 ετών, ώστε να εξακολουθήσουν
να βρίσκονται στη διάθεση της αγοράς εργασίας και για τις επιχειρήσεις, ώστε να 
προσλαμβάνουν αυτούς τους υπαλλήλους·

Πρωτοβουλία "AGE-Management"

18. φρονεί ότι η ικανότητα απασχόλησης σε προχωρημένη ηλικία απαιτεί από τους
εργοδότες ανάληψη πρωτοβουλιών στα πεδία δράσης υγεία, επιμόρφωση, διαμόρφωση 
της εργασίας, ικανοποίηση κατά την εργασία και επιχειρηματική νοοτροπία που θα 
πρέπει να αναπτύξουν από κοινού οι κοινωνικοί εταίροι·

Πρωτοβουλία "γενεές εφ' ενός ζυγού"

19. ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, με στόχο την προώθηση της 
συμμετοχής στην εργασία ομάδων στις οποίες θα εκπροσωπούνται διάφορες ηλικίες,
συνιστά να υποστηρίζονται αυτές οι επιχειρήσεις και να διακρίνονται τα εξέχοντα 
σχέδια·

Πρωτοβουλία "Εργασία χωρίς όρια"

20. εκφράζει την πεποίθηση ότι πρέπει να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των 
ενδιαφερομένων να αποφασίζουν για πόσο χρονικό διάστημα πέρα από την ηλικία 
συνταξιοδότησης επιθυμούν να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα·

21. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να καταργήσουν με 
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αμερόληπτο τρόπο τα όρια ηλικίας που ισχύουν για την άσκηση επαγγελμάτων και 
εντολών ή για την χορήγηση πιστώσεων έως το 2012·

Πρωτοβουλία "γήρανση εν ενεργεία"

22. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει δραστηριότητες στον τομέα της 
διατήρησης της υγείας στην τρίτη ηλικία και να υποβάλει σχέδιο δράσης το 2011 που 
να προάγει την αξιοπρέπεια, την υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων·

23. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για ανακήρυξη του 2012 σε «ευρωπαϊκό 
έτος της γήρανσης εν ενεργεία και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών» που να 
καθιστά ορατή τη συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία· εκφράζει επιδοκιμασία για 
το γεγονός ότι πολυάριθμες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν ανακηρύξει 
την 29η Απριλίου σε ημέρα «αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών»·

Τομέας πολιτικής «οικογένεια»

24. υπογραμμίζει ότι η οικογένεια συνιστά το θεμέλιο της κοινωνίας μας και ότι είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την μετάδοση αξιών και του προτύπου της αλληλέγγυας 
συμβίωσης· υπογραμμίζει επίσης ότι ο συμβιβασμός επαγγέλματος και οικογένειας  
διασφαλίζεται σε όλα τα κράτη μέλη μέσω της προσφοράς οικονομικά προσιτών και 
ποιοτικών δυνατοτήτων φροντίδας και ανατροφής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας·

25. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προς όφελος των γονέων, όπως π.χ. 
πρόσθετα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τη δημιουργία 
βρεφονηπιακών σταθμών στις επιχειρήσεις· είναι επίσης σκόπιμη η ανταλλαγή 
δοκιμασμένων πρακτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμμαχίας για την οικογένεια·

26. φρονεί ότι τα ευέλικτα ωράρια εργασίας και η «συν-απασχόληση» συμβάλλουν στο 
συμβιβασμό οικογένειας και επαγγέλματος·

Τομέας πολιτικής οικονομία και ανάπτυξη

27. πιστεύει ότι η ανάπτυξη νέων αγορών στην «οικονομία των πρεσβυτέρων» προσφέρει
μία σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας και της 
ικανότητας καινοτομίας και για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

28. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις συνθήκες-πλαίσιο και ειδικότερα να 
αναπτύξουν προσεγγίσεις δράσης, στο πλαίσιο των οποίων να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες·

Τομέας πολιτικής «συντάξεις και προϋπολογισμοί»

29. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκονται 
αντιμέτωπα με μεγάλες προκλήσεις και ότι αυξάνεται ο κίνδυνος της φτώχειας στην 
τρίτη ηλικία· πιστεύει ότι στον τομέα των συντάξεων προέχει η ασφάλεια του 
σχεδιασμού·

30. υπενθυμίζει ότι η εξυγίανση των δημόσιων προϋπολογισμών και η υλοποίηση της 
επιταγής της ελάφρυνσης του χρέους είναι ζητήματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της 
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δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών·

Τομέας πολιτικής «μετανάστευση»

31. φρονεί ότι η μετανάστευση σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ένταξη συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής και ότι υπερβολικά πολλοί άνθρωποι με 
ιστορικό μετανάστευσης εξακολουθούν να νιώθουν ότι δεν ανήκουν στα κράτη μέλη 
στα οποία ζουν·

32. εκφράζει την πεποίθηση ότι η επιτυχής ένταξη προϋποθέτει ταύτιση, ισότιμη 
συμμετοχή και ευθύνη και ότι είναι εφικτή μόνο με την επίδειξη προθυμίας
προσαρμογής εκ μέρους των μεταναστών και προθυμίας αποδοχής εκ μέρους του 
εγχώριου πληθυσμού·

Τομέας πολιτικής «περίθαλψη»

33. επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι η δημογραφική αλλαγή χαρακτηρίζεται από 
σημαντικές περιφερειακές ανισότητες και έχει ως αποτέλεσμα διαδικασίες 
εγκατάλειψης των αγροτικών, περιφερειακών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
ανάγκη ανάπτυξης προσεγγίσεων για την αναμόρφωση των διαρθρώσεων κοινωνικής 
πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διάθεσης χρηματοδοτικών πόρων και 
καθιέρωσης εντατικών ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών·

34. υπογραμμίζει ότι, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ηλικίας, κοινωνικής θέσης ή κατάστασης 
υγείας, οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν οικονομικά προσιτή και ποιοτική 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υψηλής ποιότητας·

35. αναγνωρίζει τις παροχές στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων και καλεί τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν συστήματα τακτικού και διαφανούς ελέγχου για την 
προστασία της αξιοπρέπειας των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα·

36. φρονεί ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης κώδικα συμπεριφοράς για ολόκληρη την ΕΕ, στο 
πλαίσιο του οποίου θα ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές και παροχές όσον αφορά την 
παροχή μακροχρόνιας φροντίδας και ο οποίος θα εγκριθεί από το ΕΚ και το Συμβούλιο·

37. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών συγκαταλέγεται στις κύριες
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες η ευρωπαϊκή και η
εθνική πολιτική κατά τα προσεχή έτη. Οι δημογραφικές αλλαγές θα συντελεστούν στις αρχές
του αιώνα, οι επιπτώσεις τους έχουν ωστόσο αρχίσει να γίνονται ήδη σήμερα αισθητές.

Διασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών
Η δημογραφική αλλαγή έχει το ευχάριστο αποτέλεσμα να ζουν οι άνθρωποι περισσότερα 
χρόνια και να παραμένουν σωματικά και πνευματικά δραστήριοι για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά γεννήσεων στα κράτη μέλη παραμένουν εδώ 
και δεκαετίες σε χαμηλά επίπεδα· οι αναλογίες του ηλικιακού φάσματος μετατοπίζονται 
διαρκώς προς όφελος των παλαιότερων γενεών. Το συμβόλαιο των γενεών προσκρούει στα 
όριά του. Θα μπορεί να εγγυάται αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη και σταθερότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μόνον ενόσω ο αριθμός των δικαιούχων των παροχών θα 
παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τον αριθμό των ανθρώπων που χρηματοδοτούν αυτές 
τις παροχές. Εάν οι προγνώσεις ισχύουν, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι οι 
μελλοντικές γενιές θα υποστούν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, με αποτέλεσμα να 
προκύψουν προβλήματα κατανομής. Η εμφάνιση χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών κρίσεων είναι πιθανό να οξύνει αυτές τις εξελίξεις.

Δυνατότητα διαλόγου  
Ο εισηγητής έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα κύρια μέσα για την επίτευξη δίκαιης
αντιμετώπισης των γενεών βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών. Πολυάριθμες
ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής ασχολήθηκαν με τις επιπτώσεις της αλλαγής, υπήρξαν όμως 
δισταγμοί όσον αφορά την τήρηση των διαβεβαιώσεων. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
βρίσκεται κατά τη γνώμη του εισηγητή στη δημιουργία βάσεων και μέσων για τη διενέργεια 
ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου των γενεών που να παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης
καταστάσεων αμοιβαίου οφέλους. Η έννοια της δικαιοσύνης μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη
κυρίως μέσω της επίτευξης δικαιοσύνης στους τομείς των επιδόσεων, των ευκαιριών και της 
συμμετοχής.

Διασφάλιση διαφάνειας
Ο εισηγητής προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία της βάσης που είναι αναγκαία
για τη διενέργεια ανοικτού διαλόγου. Πρωτοβουλίες διαφάνειας, όπως η καθιέρωση
«ισολογισμών των γενεών» αποσκοπούν στην αξιόπιστη αποτύπωση και πρόγνωση των ροών 
πληρωμών μεταξύ των γενεών καθώς και των παροχών και επιβαρύνσεων κάθε γενιάς. Η
διενέργεια δεσμευτικών αξιολογήσεων των επιπτώσεων της νομοθεσίας (έλεγχος των γενεών) 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει στόχο να καταστήσει ορατές τις επιπτώσεις στη δίκαιη 
αντιμετώπιση των γενεών και να επιτρέψει την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμης εκτίμησης 
της σχέσης κόστους-οφέλους.

Τομέας πολιτικής «εκπαίδευση και εργασία»
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τομέα πολιτικής «εκπαίδευση και εργασία». Η
ανοικτή και δίκαιη πρόσβαση στις δυνατότητες εκπαίδευσης και τις αγορές εργασίας πρέπει 
να συνιστά τον πυρήνα της πολιτικής δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών. Αποτελεί τη βάση
που είναι αναγκαία ώστε κάθε γενιά να καταφέρει να επιτύχει ευημερία και αυτονομία. Η 
παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί μέσω της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση και της 
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αύξησης της συμμετοχής στην αμειβόμενη εργασία. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θίγεται όταν οι
άνθρωποι υφίστανται αποκλεισμό.

Το ποσοστό απασχόλησης των ανθρώπων ηλικίας 55 έως 64 ετών είναι χαμηλότερο από τον
στόχο της Λισσαβόνας (50 %) που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το έτος 2010.1
Έως το 2020, το τμήμα του πληθυσμού που ασκεί αμειβόμενη εργασιακή δραστηριότητα 
αναμένεται να ελαττωθεί κατά τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Η αγορά εργασίας και η
οικονομία θα υποστούν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές: η διάρθρωση της οικογένειας 
αλλάζει, θα υπάρχουν περισσότεροι «ηλικιωμένοι εργαζόμενοι» (55-64), περισσότεροι 
συνταξιούχοι (65-79), περισσότεροι ηλικιωμένοι (άνω των 80 ετών) και ταυτόχρονα λιγότερα 
παιδιά, νέοι και ενήλικες σε ηλικία εργασίας.2 Λόγω των οικονομικών κρίσεων, της 
προσωρινής απασχόλησης, της αύξησης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, της 
μερικής απασχόλησης και της ανεργίας, τα ιστορικά εργασίας γίνονται ολοένα και πιο 
ασταθή και αβέβαια. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, πρέπει να ενισχυθεί η 
συμμετοχή νέων και ηλικιωμένων ανθρώπων στην αγορά εργασίας με ταχύτητα και 
αποφασιστικότητα στο πλαίσιο μιας προσέγγισης προσανατολισμένης προς τον κύκλο της 
ζωής. Η προσέγγιση της ευελιξίας με ασφάλεια και ο στόχος της στρατηγικής 2020 της ΕΕ 
για επίτευξη ποσοστού αμειβόμενης εργασίας της τάξης του 75% συνιστούν σημαντικά 
βήματα.

Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι σημαντικά υψηλότερο απ' όσο σε 
όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες στην ΕΕ. Το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το
σχολείο εξακολουθεί και είναι υπερβολικά υψηλό, ενώ τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος της 
Λισαβόνας, σύμφωνα με τον οποίο έως το 2012 το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν 
το σχολείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Οι θέσεις εργασίας θα απαιτούν στο μέλλον 
εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης. Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων
στην αγορά εργασίας, ο εισηγητής προτείνει τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τους 
νέους, η οποία διασφαλίζει σε κάθε νέο που υπήρξε άνεργος για το πολύ 6 μήνες μία θέση 
εργασίας, μία θέση μαθητείας, πρόσθετη επιμόρφωση ή έναν συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης. Εν προκειμένω πρέπει να ισχύει η αρχή « προάγω και απαιτώ»: οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποστηρίζουν με αυτόνομες προσπάθειες την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας.

Ο εισηγητής ζητεί, όσον αφορά τους ηλικιωμένους, τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συμφώνου 50+. 
Στο πνεύμα της διεύρυνσης της στρατηγικής 2020 της ΕΕ, το σύμφωνο αυτό πρέπει να 
προβλέπει αύξηση του ποσοστού των αμειβόμενων απασχολουμένων επί των εργαζομένων 
άνω των 50 ετών σε περισσότερο από 55% καθώς και κατάργηση της πρόωρης 
συνταξιοδότησης και των οικονομικών κινήτρων της, αύξηση του ποσοστού της 
επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης για όλες τις γενιές και δημιουργία κινήτρων για άτομα άνω 
των 60 ετών, ώστε να βρίσκονται στη διάθεση της αγοράς εργασίας. Στην οικονομία και στην
κοινωνία πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι ηλικιωμένοι δεν είναι βάρος, αλλά κέρδος, λόγω 
της πείρας τους, του έργου που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της ζωής τους και των 
γνώσεών τους. Το σύμφωνο πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα, όπως η 
ενίσχυση της εκπροσώπησης διαφορετικών ηλικιών στο προσωπικό των επιχειρήσεων και η 
                                               
1 Διαβούλευση σχετικά με την πιθανή ανακήρυξη του έτους 2012 σε ευρωπαϊκό έτος της γήρανσης εν ενεργεία
και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 2009
2 COM(2005) 94 , Πράσινη Βίβλος «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών»
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εξέταση και κατάργηση των ορίων ηλικίας.

Στις επιχειρήσεις χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας. Νέες έρευνες του CEDEFOP
καταδεικνύουν ότι πολλοί εργοδότες εξακολουθούν να έχουν προκαταλήψεις όσον αφορά την 
απόδοση των ηλικιωμένων εργαζομένων. Είναι αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών στους
τομείς δράσης της υγείας, της επιμόρφωσης, της διαμόρφωσης της εργασίας, της 
ικανοποίησης κατά την εργασία και της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Οι κοινωνικοί εταίροι
πρέπει να αναπτύξουν από κοινού αυτές τις πρωτοβουλίες και να τις προωθήσουν στις 
επιχειρήσεις. Πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα ότι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι πρέπει να
εφοδιαστούν με τις ικανότητες και τα κίνητρα που είναι αναγκαία για να παραμείνουν 
δραστήριοι και μετά από τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης.

Η δια βίου μάθηση πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των μέτρων των κρατών μελών 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των μελλοντικών αναγκών όσον αφορά 
τα προσόντα στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» 
("new skills for new jobs"), ένα μεγάλο μέρος του εργαζόμενου πληθυσμού διαθέτει μόνο 
στοιχειώδεις δεξιότητες.

Τομέας πολιτικής «οικογένεια»
Ο μέσος όρος των γεννήσεων στην ΕΕ ανέρχεται σε 1,5 παιδιά και συγκαταλέγεται στους
χαμηλότερους στον κόσμο. Συχνά, απουσιάζουν οι διαρθρώσεις που επιτρέπουν στα ζευγάρια
να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους να κάνουν παιδιά. Προϋπόθεση για την επίτευξη
υψηλότερων ποσοστών γεννήσεων είναι μία πολιτική που να τοποθετεί τα παιδιά στο 
επίκεντρο. Τα προβλήματα της δημογραφικής γήρανσης μπορούν, συγκεκριμένα να λυθούν 
μέσω καλύτερου συμβιβασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Πρέπει να διευρυνθεί η
προσφορά οικονομικά προσιτών και ποιοτικών δυνατοτήτων φροντίδας και ανατροφής για τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας και να ληφθούν μέτρα προς όφελος των γονέων.

Τομέας πολιτικής «γήρανση εν ενεργεία»
Η γήρανση εν ενεργεία είναι μία διαδικασία βελτιστοποίησης των δυνατοτήτων των
ανθρώπων να διατηρούν την υγεία τους σε προχωρημένη ηλικία, να συμμετέχουν στη ζωή 
του κοινωνικού περιβάλλοντός τους και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Το 2012 
πρέπει να ανακηρυχθεί σε «ευρωπαϊκό έτος της γήρανσης εν ενεργεία και της αλληλεγγύης
μεταξύ των γενεών», ούτως ώστε να καταστεί σαφής η συμβολή που προσφέρουν νέοι και 
ηλικιωμένοι στην κοινωνία. Τα ευρωπαϊκά έτη συνέβαλλαν ανέκαθεν στη διασφάλιση
ευρείας πολιτική υποστήριξης και στο άνοιγμα του δρόμου για την ανάληψη ευρύτερων
εθελοντικών δεσμεύσεων.

Τομέας πολιτικής «οικονομία και ανάπτυξη»
Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού παρέχει επίσης μια 
μεγάλη ευκαιρία για βελτίωση των ικανοτήτων ανταγωνισμού και καινοτομίας και, κατά 
συνέπεια για ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πρέπει να δημιουργηθούν οι
συνθήκες-πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων αγορών στην «οικονομία των πρεσβυτέρων». 
Περιλαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες των
ηλικιωμένων και τους διασφαλίζουν για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα μια αυτόνομη 
ζωή υψηλής ποιότητας. Μόνο στη Γερμανία, η γενιά των ανθρώπων άνω των 60 ετών
διαθέτει αγοραστική δύναμη ανερχόμενη σε περίπου 320 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με 
έντονα ανοδική τάση.
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Τομέας πολιτικής «μετανάστευση»
Το θέμα της μετανάστευσης πρέπει να εξετασθεί σε παγκόσμιο πλαίσιο: οι ΗΠΑ εξαρτώνται
ολοένα και περισσότερο από την μετανάστευση, ενώ οι επιπτώσεις της δημοκρατικής
αλλαγής στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή δεν θα εκδηλωθούν πριν από τα τέλη του 
αιώνα. Σε πολλές χώρες, η μετανάστευση έχει επιφέρει μετριασμό του ελλείμματος 
γεννήσεων και/ή συμβάλει στη διατήρηση της αύξησης του πληθυσμού. Η μετανάστευση
πρέπει πάντα να έχει ως στόχο την ένταξη με ταύτιση, ισότιμη συμμετοχή και ευθύνη. Τούτο
προϋποθέτει προθυμία προσαρμογής εκ μέρους των μεταναστών και προθυμία αποδοχής εκ 
μέρους του εγχώριου πληθυσμού.

Τομέας πολιτικής «συντάξεις»
Οι δημογραφικές ανισορροπίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των
κοινωνικών δαπανών και στην οικονομική κατάσταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Οι
δημόσιες κοινωνικές δαπάνες που οφείλονται στην ηλικία θα αυξηθούν έως το 2060 κατά 
μέσο όρο σε όλα τα κράτη μέλη κατά περίπου 4,75% επί του ΑΕΠ.1 Οι δημόσιες δαπάνες για
τις συντάξεις θα μπορούσαν να αυξηθούν έως το 2060 κατά 2,4% επί του ΑΕΠ. Τίθεται το
ερώτημα, με ποιο τρόπο μπορούν να διασφαλιστούν υπό αυτές τις συνθήκες-πλαίσιο επαρκή 
συνταξιοδοτικά εισοδήματα για όλους. Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η εξυγίανση των
δημόσιων προϋπολογισμών και η υλοποίηση της επιταγής της ελάφρυνσης των χρεών πρέπει 
να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών.

Τομέας πολιτικής «περίθαλψη»
Στις περιοχές της ΕΕ που έχουν ηλικιωμένο ή αραιό πληθυσμό ή βρίσκονται στην περιφέρειά
της, η δημογραφική αλλαγή θα συντελεστεί με ιδιαίτερη οξύτητα και οι εξελίξεις που
αναμένονται στο μέλλον για τις λοιπές περιοχές θα επέλθουν νωρίτερα σε αυτές. Μόνο η
Ανατολική Γερμανία απειλείται μέχρι το 2050 με απώλεια του 50% του δυναμικού των 
ατόμων που ασκούν αμειβόμενη εργασιακή δραστηριότητα. Οι επιστημονικές μελέτες με 
αντικείμενο τα αίτια και τις συνέπειες θα πρέπει να υποστηριχθούν ιδιαίτερα ως βάση για την 
ανάπτυξη πολιτικών προσεγγίσεων σχετικά με την αναγκαία αναμόρφωση των διαρθρώσεων 
κοινωνικής πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Χάρη στη διαρκή αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αυξάνεται στην ΕΕ ο αριθμός των
ανθρώπων άνω των 80 ετών. Για το διάστημα 2010 - 2030 προβλέπεται αύξηση κατά 57%.2
Το ποσοστό των ατόμων που ζουν μόνα θα αυξηθεί. Οι οικογένειες δεν είναι σε θέση να 
αντεπεξέλθουν μόνες τους στη φροντίδα υπερήλικων συγγενών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
θεσπίσουν συστήματα τακτικού και διαφανούς ελέγχου για την προστασία της αξιοπρέπειας 
των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και να θεσπίσουν κώδικα συμπεριφοράς για ολόκληρη 
την ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου θα ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές και παροχές όσον 
αφορά την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας και ο οποίος θα εγκριθεί από το ΕΚ και το 
Συμβούλιο. 

                                               
1 Έκθεση για τη γήρανση του πληθυσμού 2009: οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις για τα κράτη μέλη 
της ΕΕ των 27 (2008-2060) κοινή έκθεση εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Οικονομικής 
Πολιτικής
2 COM(2005) 94 , Πράσινη Βίβλος «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών»


