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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά 
συνταξιοδοτικά συστήματα’
(2010/2239(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2010, «Πράσινη Βίβλος 
για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα»
(COM(2010)0365),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της XX Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημογραφική 
πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2010, «Πράσινη Βίβλος για 
επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα»2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 (COM(2010)0193) και
το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με αυτό το θέμα3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 
«Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ (Έκθεση για τη 
δημογραφική γήρανση 2009)» (COM(2009)0180) και το ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 20104,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ανανεωμένη 
κοινωνική ατζέντα6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με το μέλλον των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η 
τάση προς εξατομίκευση7,

– 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 ΕΕ8,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 ΕΕ C 16E της 22.1.2010, σ. 25.
8 ΕΕ C 9E της 15.1.2010, σ. 11.
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Συμβούλιο (COM(2005)0507) και το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 20071,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2010),

Α λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή στην αγορά εργασίας γίνεται αργότερα λόγω της 
μεγαλύτερης διάρκειας και του υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης, ότι κατά μέσο όρο η 
αποχώρηση από την αγορά εργασίας γίνεται νωρίτερα από την προβλεπόμενη από τον
νόμο ηλικία συνταξιοδότησης, και ότι είναι συχνότερο φαινόμενο η μακροζωία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας 
μειώνεται (ο ενεργός πληθυσμός στην ΕΕ θα αρχίσει να συρρικνούται από το 2012) και 
ότι αυξάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων (το 2008 θα υπάρχουν τέσσερις εργασιακά 
ενεργοί πολίτες της ΕΕ για κάθε πολίτη ηλικίας άνω των 65 ετών, έως το 2020 η αναλογία 
αυτή θα είναι πέντε προς έναν και έως το 2060 δύο προς έναν),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη την ολιστική προσέγγιση που παρουσιάζεται στην Πράσινη Βίβλο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση επέφερε αύξηση της ανεργίας, 
διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε πολλά κράτη μέλη και προβλήματα όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση των συντάξεων (είτε μέσω φορολογίας είτε από άλλους 
πόρους),

ΓΕΝΙΚΑ
Επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών
1. εκτιμά την ολιστική προσέγγιση της Πράσινης Βίβλου, που θα δώσει νέα ώθηση σε 

επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών παροχών·
2. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι αντιμέτωπα με τεράστιες προκλήσεις προκειμένου 

να διασφαλίσουν ότι οι συντάξεις ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών·
3. θεωρεί ότι δεν αποδίδεται η δέουσα προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες μπορούν, πρέπει και πρόκειται να συμβάλλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα και 
την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων, καθώς είναι μεταξύ των 
σημαντικότερων εργοδοτών στην ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι μια υγιής οικονομική και κοινωνική πολιτική συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη και τη σταθερότητα·

5. πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη επένδυση στις συνταξιοδοτικές παροχές θα πρέπει να τύχει 
μιας θετικής προσέγγισης στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα δε στο 
πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης·

                                               
1 ΕΕ C 146E της 12.6.2008, σ. 122.
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6. υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις και τα συνταξιοδοτικά συστήματα συνιστούν πρωταρχική 
ευθύνη των κρατών μελών·

7. διαπιστώνει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ένα σύνολο κοινά θεσπισμένων κριτηρίων προς 
κατανόηση των διαφόρων συνταξιοδοτικών συστημάτων και ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι 
δυνατή η διαφανής εποπτεία κάθε επιμέρους συστήματος·

Φύλο
8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν εστιάζει σε θέματα φύλου, 

κυρίως δε δεδομένου ότι λόγω διαφορών στην επαγγελματική σταδιοδρομία οι γυναίκες 
λαμβάνουν κατά μέσο όρο χαμηλότερες συντάξεις·

9. τονίζει την ανάγκη εξατομίκευσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, η οποία 
διασφαλίζει την οικονομική ανεξαρτησία ανδρών και γυναικών·

ΕΠΑΡΚΕΙΑ
10. πιστεύει ότι ο καθορισμός της επάρκειας της σύνταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι 

δυνατός, διότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιμέρους συνθήκες στα κράτη μέλη 
και συνδέεται με αυτές·

11. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη φέρουν τα ίδια την ευθύνη για τον καθορισμό επαρκών 
συνταξιοδοτικών παροχών για τους πολίτες τους, στο πλαίσιο της κοινωνικής και 
οικονομικής πολιτικής·

12. υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της ποικιλομορφίας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, η 
καλύτερη εγγύηση για επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές προσφέρεται από τον 
συνδυασμό των γενικών συστημάτων (πρώτος πυλώνας) με τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα (δεύτερος πυλώνας)·

13. υπογραμμίζει ότι για τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων 
έναν ρόλο διαδραματίζει φυσικά και ο τρίτος πυλώνας, η ιδιωτική ή μη αποταμίευση·

14. διαπιστώνει ότι ο εθνικός προϋπολογισμός δέχεται έντονες πιέσεις και ότι πολλά κράτη 
μέλη εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης αποζημίωσης, ώστε ο κάθε φορολογούμενος που 
υπάγεται στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα και δεν καλύπτει τις προσδοκίες του να 
δικαιούται πρόσθετη μείωση στις συνταξιοδοτικές του εισφορές στον δεύτερο πυλώνα ή 
στις εισφορές για ιδιωτική σύνταξη στον τρίτο πυλώνα· αυτό μπορεί δε να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη κατά τη θέσπιση μια δομής με τρεις πυλώνες·

15. τονίζει ότι ο πληθωρισμός ασκεί πιέσεις στη βιωσιμότητα και την επάρκεια των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων·

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
16. θεωρεί ότι λόγω της δημογραφικής εξέλιξης και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των 

συντάξεων θα χρειαστεί η συμμετοχή περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και για 
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μεγαλύτερο χρονικό διάστημα· διαπιστώνει αύξηση του προσδόκιμου ζωής και καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύνδεσης του προσδόκιμου ζωής με τα 
προβλεπόμενα από τον νόμο όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση·

17. διαπιστώνει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα προβλεπόμενα από τον νόμο όρια 
ηλικίας για τη συνταξιοδότηση και την πραγματική αποχώρηση των μεγαλύτερων σε 
ηλικία ατόμων από την αγορά εργασίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να προβούν σε ανταλλαγή θετικών εμπειριών και να συνάψουν 
συμφωνίες για παράταση του επαγγελματικού βίου, με επιβράβευση, επί παραδείγματι,
των ατόμων που παραμένουν ενεργά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

18. θεωρεί ότι για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας που εκτελούν σωματικά και / ή 
πνευματικά βαριά εργασία, θα πρέπει η αγορά εργασίας, με στόχο την ευελιξία και την 
ασφάλεια, να παρέχει λύσεις δημιουργικές όπως η αύξηση της ευελιξίας του 
προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, οι συντάξεις μερικής 
απασχόλησης, ή προσαρμοσμένες συνθήκες απασχόλησης, όπου την πρωταρχική 
σημασία θα έχει η ικανότητα προς εργασία («work ability»), ως διαρκής ισορροπία 
μεταξύ των απαιτήσεων της εργασίας και των ικανοτήτων των εργαζομένων· για αυτό 
απαιτείται μια δραστήρια πολιτική κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας·

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕ 2020
19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στρατηγική 2020 δεν περιέχει ρητή αναφορά 

στα βιώσιμα και επαρκή συνταξιοδοτικά συστήματα·
20. θεωρεί ότι η επιτυχία της στρατηγικής 2020 σημαίνει ότι θα εργάζονται περισσότερα 

άτομα και ότι αντίστοιχα θα ωφεληθεί η οικονομική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση θα 
ενισχυθεί η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων·

21. στηρίζει, σύμφωνα προς τη στρατηγική 2020, μια στοχευμένη πολιτική ενεργοποίησης για 
την αγορά εργασίας, η οποία θα μεριμνά για την αύξηση της συμμετοχής στον εργασιακό 
βίο των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, των γυναικών, των μειονοτήτων και των 
μακροχρόνια ανέργων·

ΟΔΗΓΙΑ ΙΕΣΠ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22. υπογραμμίζει την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και την αναγκαιότητα της 

κινητικότητας στην αγορά εργασίας στην ΕΕ·
23. διαπιστώνει ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του πρώτου πυλώνα ρυθμίζονται από τον 

συναφή κανονισμό περί συντονισμού, αλλά ότι για τις συντάξεις του δεύτερου πυλώνα 
απαιτούνται λύσεις στο ζήτημα της φορητότητας·

24. θεωρεί ότι, λόγω της ποικιλομορφίας και της περιπλοκότητας των διαφόρων συστημάτων 
του δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει να ορισθεί ένα πλαίσιο συνθηκών αναφορικά με τη
δυνατότητα μεταφοράς θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε η δυνατότητα 
μεταφοράς να ισχύει από τη σύναψη νέων συμβάσεων, όπου το αίτημα μεταφοράς 
ικανοποιείται μόνον εφόσον οι εισφορές προορίζονται για ταμείο συνταξιοδότησης·
επίσης, η φορολογική εκκαθάριση θα πρέπει να γίνεται στο κράτος μέλος όπου 
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θεμελιώθηκαν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
25. διαπιστώνει ότι σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ υποτιμάται η σημασία μιας συνταξιοδοτικής 

παροχής δεύτερου πυλώνα και ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε οι παροχές αυτές 
να πληρούν τους ευρωπαϊκούς όρους και τα κριτήρια που έχουν θεσπισθεί για τον 
δεύτερο πυλώνα·

26. θεωρεί ότι ο δεύτερος πυλώνας θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους τους 
εργαζόμενους ως δικαίωμα, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, κλάδου και / ή σύμβασης 
απασχόλησης·

27. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τρόπους διευκόλυνσης της άσκησης του 
δικαιώματος των εργαζομένων να συμμετέχουν στον δεύτερο πυλώνα και να υποβάλει 
προτάσεις για την ανάπτυξη αυτού του πυλώνα όπου ακόμη δεν υπάρχει·

28. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη διεξαγωγή ενός κοινωνικού διαλόγου στον τομέα 
των συνταξιοδοτικών παροχών·

29. θεωρεί ότι οι κανόνες της ΕΕ που αφορούν τον τρίτο πυλώνα και την ομαλή 
διασυνοριακή λειτουργία αυτού θα πρέπει να εξετασθούν προσεκτικότερα υπό το πρίσμα 
της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της θέσπισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού·

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
30. στηρίζει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)· υπογραμμίζει δε την αναγκαιότητα επαρκούς ενίσχυσης αυτής για 
την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της·

31. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενιαίας μεθόδου υπολογισμού του ποσοστού του δημόσιου 
χρέους που οφείλεται σε υποχρεώσεις καταβολής συντάξεων·

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
32. εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπαρκή ενημέρωση εκ μέρους των αρχών και των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης προς τους πολίτες σχετικά με τις ανάγκες, τις 
δυνατότητες, τα θεμελιωμένα δικαιώματα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές· ζητεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράσεις που θα δώσουν 
τη δυνατότητα στους πολίτες και θα τους προτρέψουν να μεριμνήσουν για την επάρκεια 
των συνταξιοδοτικών τους παροχών·

33. θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στα κράτη μέλη και από τα ταμεία στους 
πολίτες σχετικά με τα θεμελιωμένα δικαιώματα που κυρίως υπάγονται σε εθνικό μητρώο 
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συντάξεων θα πρέπει να εμφανίζουν σύνδεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
34. θεωρεί ότι κατά τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, τη μετάβαση από 

τα συστήματα καθορισμένων παροχών σε συστήματα καθορισμένων εισφορών ή την
αντικατάσταση του συστήματος του τελευταίου συντάξιμου μισθού από το σύστημα του 
μέσου συντάξιμου μισθού, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και πλήρως 
για τις συνέπειες αυτών·

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
35. θεωρεί ότι στο πλαίσιο του περαιτέρω διαλόγου για ένα επαρκές, ασφαλές, και βιώσιμο 

συνταξιοδοτικό σύστημα, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου θα 
εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα συνεισφέρουν ως προς τις βέλτιστες 
πρακτικές και την προετοιμασία πρωτοβουλιών πολιτικής·

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δημογραφική εξέλιξη, δηλαδή η αντιστροφή της πληθυσμιακής πυραμίδας που ήδη 
παρατηρούμε εδώ και κάποιον καιρό και το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής που μπορούμε να 
έχουμε, γεγονός που σημαίνει ότι οι γηραιότεροι ζουν για μεγαλύτερο διάστημα υγιείς, 
δραστήριοι και με συμμετοχή στα κοινά, συνεπάγεται την ανάγκη χάραξης μιας στρατηγικής 
που θα μεριμνά για μια νέα συνοχή και συνεκτικότητα στον τομέα των συντάξεων.

Είναι πλέον καιρός για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα επαναδιαμορφώσουν το μέλλον των 
νέων και των μεγαλύτερων σε ηλικία και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και των 
ατόμων, και θα συμβάλουν στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου, ασφαλούς και επαρκούς 
εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση.

Η εισηγήτρια έχει πλήρη επίγνωση των μεγάλων διαφορών στα συνταξιοδοτικά συστήματα 
στην Ευρώπη, όπου τα νέα κράτη μέλη και οι πολίτες αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα 
προβλήματα, δεδομένου ότι, για λόγους διάχυσης του κινδύνου, είναι ευκταία η διαμόρφωση 
ενός διαφοροποιημένου συνταξιοδοτικού συστήματος (με διάφορους πυλώνες). 

Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη που διαθέτουν διανεμητικά συστήματα «pay as you go» (ιδίως 
στην ΕΕ των 15) είναι αντιμέτωπα με τη μεγάλη αύξηση του κόστους σήμερα και στο 
μέλλον, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες αλληλεγγύης και μεγαλύτερη 
επιβάρυνση για τη νεότερη γενιά.
Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κατέδειξε 
ότι κανένα συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι άτρωτο, αλλά αντιθέτως ότι τα μεγάλα
δημοσιονομικά ελλείμματα, η αυξημένη ανεργία και οι πολύ περιορισμένες δυνατότητες για 
αύξηση της συλλογικής επιβάρυνσης επηρεάζουν αρνητικά κυρίως τα διανεμητικά 
συστήματα. 

Τα νεαρότερα άτομα, λόγω της καλύτερης κατάρτισής τους, εισέρχονται αργότερα στην 
αγορά εργασίας. Επιπλέον, εργάζονται για μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που 
προβλέπει ο νόμος για το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Τα άτομα εργάζονται ολοένα και 
λιγότερο σε σύγκριση με το απαραίτητο επίπεδο για κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων. Με την ευελιξία και την εξατομίκευση των συστημάτων συνταξιοδότησης και 
απασχόλησης μπορεί να καταστεί ευκολότερη η μεγαλύτερη παραμονή στην αγορά εργασίας, 
αλλά τέτοιου είδους συστήματα σπανίζουν σήμερα.

Όλα αυτά καθιστούν ιδιαίτερα επαχθή την επίτευξη των όρων και προϋποθέσεων του 
συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, όταν δεν γίνεται αποταμίευση, και 
συνυπολογιζόμενων πλήρως των αναληφθεισών υποχρεώσεων έναντι των συνταξιούχων.

Η Πράσινη Βίβλος, όπως παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνεται θετικά από 
την εισηγήτρια, καθώς ορίζει ότι η δημιουργία νέων κινήτρων αποτελεί εξίσου ευθύνη των 
κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και της Ευρώπης. Οφείλουμε από κοινού, 
αναγνωρίζοντας και τηρώντας την ευθύνη έκαστου μέρους, να οικοδομήσουμε ένα σύστημα 
βιώσιμο και ασφαλές με επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές σε επίπεδο κρατών μελών. Ένα 
σύγχρονο σύστημα που αναγνωρίζει και προωθεί το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία στην 
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Ευρώπη δεν περιορίζεται στις διατάξεις του πρώτου πυλώνα, αλλά θεωρεί ως δεδομένο ότι η 
νέα γενιά, αλλά και μια αποτελεσματική και αποδοτική αγορά εργασίας χρειάζονται την 
κινητικότητα. Ένα σύστημα, δηλαδή, που προσφέρει λύσεις όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και 
για το αύριο. 

I. Δημογραφικές εξελίξεις

- Κυρίαρχη στον πληθυσμό θα είναι η ηλικιακή ομάδα των 55+·
- Το προσδόκιμο ζωής εξακολουθεί να αυξάνεται: για τους άνδρες από τα 76 έτη (2008) 

στα 84 έτη (2060), για τις γυναίκες από τα 82 έτη (2008) στα 89 έτη (2060)·
- Η γεννητικότητα στην ΕΕ παραμένει χαμηλή (1,6)·
- Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών επί του συνόλου του ενεργού 

πληθυσμού θα διπλασιαστεί από το 25,4% (2008) στο 53,5% (2060)·
- Ο ενεργός πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 3,7% το διάστημα μεταξύ 2007 και 2020 λόγω 

της αύξησης του αριθμού των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μετά το 2020 ο 
ενεργός πληθυσμός θα μειωθεί κατά 13,6%·

- Το 2008 σε 4 εργαζόμενους αντιστοιχούσε 1 συνταξιούχος. Το 2020 θα είναι 5 
εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο. Το 2060 θα είναι 2 εργαζόμενοι προς 1 
συνταξιούχο·

- Το ποσοστό απασχόλησης (15-64) αναμένεται να αυξηθεί από το 70,6% (2007) στο 
74,1% (2060)·

- Ο μέσος όρος ηλικίας διακοπής της εργασίας στην ΕΕ το 2010 είναι τα 61,4 έτη.

Οι δημόσιες δαπάνες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού αναμένεται να αυξηθούν το 2060 
κατά μέσο όρο στο 4,75% του ΑΕΠ και οι συντάξεις στο 2,4% του ΑΕΠ. 

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές εξελίξεις, 
επηρεάζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Λόγω της αυξημένης ανεργίας, της ασθενέστερης 
ανάπτυξης, των μειωμένων αποδόσεων των επενδύσεων και του αυξημένου δημόσιου χρέους,
καθίσταται δυσκολότερη για τα συνταξιοδοτικά συστήματα η παροχή επαρκών συντάξεων ή 
η εκπλήρωση των συμφωνιών. Στα περισσότερα κράτη μέλη οι συνταξιούχοι δεν έχουν
ακόμη υποστεί τον αντίκτυπο της κρίσης, ενώ σε άλλα κράτη μέλη τα μέτρα λιτότητας έχουν 
επιφέρει περικοπές στις συνταξιοδοτικές παροχές.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων πολλά κράτη μέλη έχουν 
υιοθετήσει την προσέγγιση των περικοπών στον πρώτο πυλώνα. Η χρηματοοικονομική 
βιωσιμότητα είναι σημαντική μεν, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εξασφάλιση 
ενός επαρκούς εισοδήματος. Η βιωσιμότητα του προϋπολογισμού και η επάρκεια του 
συνταξιοδοτικού συστήματος δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά οι δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος. Η πραγματική βιωσιμότητα δεν είναι εφικτή χωρίς την εξασφάλιση επαρκών 
συντάξεων. Όταν τα συνταξιοδοτικά συστήματα δεν είναι επαρκή, αυτό μπορεί να επιφέρει 
χαμηλότερη κατανάλωση και οικονομική αστάθεια, λόγω της μείωσης της ζήτησης, με 
αποτέλεσμα χρηματοπιστωτικά προβλήματα. Επίσης, μπορεί να έχει ως συνέπεια μεγάλες 
πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες για άλλες μορφές κοινωνικών παροχών. 

II. Ευθύνες
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Η ευθύνη για ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα και επαρκείς συντάξεις είναι 
επιμερισμένη μεταξύ του κράτους, των κοινωνικών εταίρων και των ατόμων.

Ο πρώτος πυλώνας βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των φορολογούμενων. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για έναν δημόσιο πυλώνα που χρηματοδοτείται από το 
κράτος με διανεμητικό σύστημα (pay-as-you-go). 

Ο δεύτερος πυλώνας συνιστά κοινή ευθύνη των εργοδοτών και των εργαζομένων, βάσει 
κοινών εισφορών και εντός ενός νομικού πλαισίου που ορίζεται από την κυβέρνηση και τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Και η καταπολέμηση της παράνομης εργασίας είναι επίσης σημαντική για τη διατήρηση των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας αποτελούν τη βάση ενός επαρκούς συνταξιοδοτικού 
συστήματος. Στην παρούσα έκθεση η εισηγήτρια ορίζει ως επαρκή σύνταξη την ελάχιστη 
σύνταξη, όπως ορίζεται από κάθε επιμέρους κράτος μέλος. 
Ο τρίτος πυλώνας βασίζεται στις ιδιωτικές εισφορές.

Στη μελλοντική μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα απαιτηθεί η σύνδεση 
του πρώτου με τον δεύτερο πυλώνα. Οι πυλώνες αυτοί, που εμφανίζουν μερική 
αλληλοεπικάλυψη στα διάφορα κράτη μέλη, έχουν στενή σύνδεση με τον τρίτο πυλώνα. Σε 
επίπεδο ΕΕ, μια ισχυρή ανοικτή μέθοδος συντονισμού θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι 
υποχρεώσεις του πρώτου πυλώνα να είναι βιώσιμες και επαρκείς, ενώ ο δεύτερος πυλώνας θα 
πρέπει να προσαρμοστεί αποδίδοντας μεγαλύτερο ρόλο στους κοινωνικούς εταίρους. 
Επιπλέον, ως προς τον τρίτο πυλώνα, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση της
φερεγγυότητας των συνταξιοδοτικών ταμείων.

III. Αρμοδιότητες

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών, αλλά για ορισμένες πτυχές σημασία έχει και ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ: για 
παράδειγμα, όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τις απαιτήσεις του συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης και τη στρατηγική ΕΕ2020. Υποστήριξη προς τα κράτη μέλη 
παρέχουν και άλλα εργαλεία της ΕΕ, όπως η ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ).

Ο αντίκτυπος των συνταξιοδοτικών δαπανών στα δημόσια οικονομικά σε ένα κράτος μέλος 
ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, το σύμφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εθνική πολιτική, κυρίως δε 
στον πρώτο συνταξιοδοτικό πυλώνα. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της χρηματοοικονομικής αγοράς. Η οδηγία σχετικά με τα συμπληρωματικά 
(επικουρικά) συνταξιοδοτικά συστήματα (δεύτερος πυλώνας) εμπίπτει στην οδηγία ΙΕΣΠ
(2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών). Η εν λόγω οδηγία παρέχει 
περιορισμένη κάλυψη έως σήμερα των ζητημάτων των συνταξιοδοτικών ταμείων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Αυτό σημαίνει άνιση μεταχείριση και άνισους ελέγχους 
μεταξύ των συνταξιοδοτικών ταμείων, ανάλογα με το αν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
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οδηγίας ή όχι.
Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία της διαφάνειας στα 
συνταξιοδοτικά ταμεία σε επίπεδο ΕΕ. Εν προκειμένω, επίκειται έρευνα ως προς την κάλυψη 
και την αποτελεσματικότητα των οδηγιών Solvency I και II. Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη
ότι μια τέτοια διερεύνηση των τριών συναφών οδηγιών δεν θα πρέπει να ιδωθεί ανεξάρτητα 
από τις αντιδράσεις στην Πράσινη Βίβλο.

IV. Μια αγορά εργασίας που αλλάζει

Μια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας στηρίζει την 
προσαρμοστικότητα της οικονομίας και ενισχύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Στη 
σημερινή αγορά εργασίας είναι απαραίτητο να μπορούν τα άτομα να αλλάζουν εργασία 
εύκολα και χωρίς οικονομικούς φραγμούς. Οι εργοδότες θα πρέπει να μπορούν να 
προσλαμβάνουν το κατάλληλο άτομο με τις κατάλληλες δεξιότητες. Ο εκσυγχρονισμός των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι, ως εκ τούτου, επίσης απαραίτητος ώστε να αρθούν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Να επισημανθεί εδώ ότι η αγορά εργασίας 
θα πρέπει επίσης να είναι ευέλικτη και για τους συνταξιούχους.

Η αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και η αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων 
γυναικών καθιστούν παρωχημένους τους υπολογισμούς των συνταξιοδοτικών συστημάτων
που βασίζονται σε άνδρες εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και μέσου εισοδήματος, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός τους, με δεδομένο βέβαια ότι οι 
πολίτες έχουν δικαίωμα σε έγκυρη ενημέρωση για τις συντάξεις τους και για το κόστος του 
συνταξιοδοτικού συστήματος (κυρίως του πρώτου πυλώνα).

Οι ρυθμίσεις υπέρ της ευελιξίας με ασφάλεια (flexicurity) διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στην επιμήκυνση του ενεργού βίου. Θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα ώστε τα άτομα να 
παρατείνουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, για παράδειγμα με τον εκσυγχρονισμό 
της πολιτικής για την αγορά εργασίας και με τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο η πολιτική αυτή θα πρέπει να έχει ως στόχο την 
παράταση του επαγγελματικού βίου.

V. Ίσες ευκαιρίες

Στην Πράσινη Βίβλο δεν αναφέρεται ρητά το ζήτημα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Οι 
γυναίκες εργάζονται, περισσότερο από ό,τι οι άνδρες, συχνά με άτυπες συμβάσεις εργασίας. 
Κατά μέσο όρο οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο καλά από τους άνδρες και διακόπτουν 
συχνότερα τη σταδιοδρομία τους για να αναλάβουν ευθύνες φροντίδας. Ως εκ τούτου, οι 
συντάξεις τους είναι συχνά χαμηλότερες, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας είναι υψηλότερος στις 
γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, επειδή ζουν περισσότερο (ήδη η διαφορά μεταξύ των φύλων 
μειώνεται). Ενώ σε ορισμένα διανεμητικά συστήματα λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι 
φροντίδας, αυτό δεν συμβαίνει πάντα στα συμπληρωματικά (επικουρικά) συνταξιοδοτικά 
συστήματα, οπότε το θέμα είναι το πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η αλληλεγγύη.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης η βασική αρχή θα πρέπει να 
είναι η χρηματοδοτική ανεξαρτησία. Τα ατομικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα εγγυώνται την 
οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και ανδρών. 
Μια λύση που αξίζει να διερευνηθεί για μεγαλύτερη ευελιξία και εξάλειψη των διαφορών 
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μεταξύ ανδρών και γυναικών θα μπορούσε να είναι ο προσδιορισμός της επάρκειας των 
εισφορών στα συνταξιοδοτικά ταμεία με βάση τα προβλεπόμενα έτη εισφοράς για την 
παροχή της αντίστοιχης σύνταξης.

VI. Ενημέρωση

Η διαφάνεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων και η συναφής ενημέρωση των πολιτών 
έχουν ουσιαστική σημασία για την εμπιστοσύνη. Πρέπει να παρέχεται ενημέρωση για τις 
δυνατότητες των διαφόρων πυλώνων του συνταξιοδοτικού συστήματος για την παροχή 
επαρκούς σύνταξης. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε έγκυρη ενημέρωση σχετικά 
με τους διάφορους κινδύνους. Η κρίση καθιστά αναγκαίο για τους φορείς χάραξης πολιτικής 
να παρέχουν σταθερότητα μέσω της διαφάνειας της συνταξιοδοτικής πολιτικής και των 
συνταξιοδοτικών εισοδημάτων στο μέλλον. Τότε μόνο θα είναι οι πολίτες σε θέση να λάβουν 
σταθμισμένες αποφάσεις σχετικά με τη συνταξιοδοτική τους κάλυψη.

Η εισηγήτρια θεωρεί καίριας σημασίας, σε αυτό το πλαίσιο, την ενημέρωση των πολιτών, 
ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν την αποταμίευση για την 
εξασφάλιση της σύνταξής τους (χρηματοοικονομική εκπαίδευση).


