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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις

(2012/2234(INI))

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Πράσινη 
Βίβλος για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα»
(COM)(2010)0365) και το σχετικό ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 20111,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο 
«Λευκή Βίβλος - μια Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» 
(COM)2012)0055),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2012, «Λευκή Βίβλος -
μια Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις»2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση που εξαπάτησαν από κοινού η Γενική Διεύθυνση 
απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας με τίτλο "Η επάρκεια των συντάξεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 2010-2050" (έκθεση για την επάρκεια 2012),

– έχοντας υπόψη την έκθεση που εξαπάτησαν από κοινού η Γενική Διεύθυνση και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Επιτροπή Οικονομικής 
και Νομισματικής Πολιτικής «Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση το 2012: οικονομικές 
και δημοσιονομικές προβλέψεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ (2010-2060)3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο 
«Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012» (COM(2011)0815) και το σχετικό ψήφισμά 
του της 31ης Ιανουαρίου 20124,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών5,

– 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 (A7-0000/2012),

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0058.
2 ΕΟΚΕ, SOC/457, 12 Ιουλίου 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0047.
5 ΕΕ L 308, 24.11.2010, σ. 46.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του σχετικά με τη διαβούλευση της Επιτροπής το 
2010 για την Πράσινη Βίβλο «για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις», το 
Κοινοβούλιο υπογραμμίζει μεταξύ άλλων:

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

– τη σημασία μιας «ολιστικής προσέγγισης» για την αντιμετώπιση της συνταξιοδοτικής 
πρόκλησης με ολοκληρωμένο τρόπο, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής, 
πολιτικής για την απασχόληση, τη μακροοικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές· 

– την καθοριστική σχέση μεταξύ ενός συστήματος επαρκών, βιώσιμων και ασφαλών 
συντάξεων και της αύξησης των ποσοστών απασχόλησης, παραγωγικότητας και 
οικονομικής ανάπτυξης·

– 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·

– 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· 

– 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·

– τις σαφείς διαφορές που χαρακτηρίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών 
μελών (λόγου χάριν εις ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους, το εύρος της 
αλληλεγγύης, τη δομή της διακυβέρνησης, τη μορφή ζήτησης) και ως εκ τούτου την 
ανάγκη να διατηρήσουν τα κράτη μέλη την πλήρη αρμοδιότητα για την κατάρτιση 
των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων, σε πλήρη σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας·

– 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·

– την ανάγκη να εξασφαλισθεί σε όλους 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·
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– 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·

– την ανάγκη να ευνοεί το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ την ανάπτυξη συλλογικών και 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων·

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·

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·

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·

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· 

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

Εισαγωγή

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·

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· 

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 
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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· 

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: 

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

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)· 

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

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·

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·

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·

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·

Αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και εξισορρόπηση μεταξύ των ετών εργασίας και 
των ετών σύνταξης 

8. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στόχος των οποίων 
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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·

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·

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·

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·

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·

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, 
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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·

Ανάπτυξη επικουρικής ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης

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·

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·

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·

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·

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)·

Οι συντάξεις των διακινουμένων εργαζομένων
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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·

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·

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·

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

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παρατηρήσεις 

Γενικές παρατηρήσεις
Σε όλες τις χώρες της ΕΕ τα συνταξιοδοτικά συστήματα βρίσκονται υπό πίεση. Οι 
κυβερνήσεις της Ευρωζώνης προβαίνουν σε οικονομίες για να τηρήσουν το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), εξισορροπώντας τα έσοδα και τις δαπάνες τους ή 
εξαναγκάζονται σε δραστικές παρεμβάσεις για τη μείωση των υπερβολικών ελλειμμάτων. 
Επιπλέον, σε όλα τα κράτη μέλη γίνεται λόγος για «γηράσκουσα» κοινωνία. Στην Ευρώπη, το 
προσδόκιμο ζωής παρουσιάζει έντονες διαφορές, πλην όμως αυξάνεται παντού. Ο αριθμός 
των δικαιούχων σύνταξης που ζουν περισσότερο και βρίσκονται σε καλή υγεία αυξάνεται,
ενώ αντίθετα μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός. Οι δείκτες γεννητικότητας μειώνονται και οι 
νέοι παρατείνουν τις σπουδές τους και εισέρχονται αργότερα στην αγορά εργασίας. Το 
ποσοστό απασχόλησης των άνω των 60 ετών στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλό. Επιπλέον, 
υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω της κρίσης, να ηχήσει και πάλι η έκκληση για πρόωρη 
συνταξιοδότηση. Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, όταν οι νέοι και οι εργαζόμενοι 
πληρώνουν τις συντάξεις, δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί περισσότερο. Οι χώρες που 
εφαρμόζουν διανεμητικό σύστημα, όπου οι συντάξεις καταβάλλονται από τον υπό εκτέλεση 
προϋπολογισμό, αντιμετωπίζουν κυρίως δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση επαρκών 
συντάξεων.

Λόγω της κρίσης, ασκείται επίσης, αν και σε μικρότερο βαθμό, πίεση στα συστήματα τα 
επιλεγόμενα του 2ου πυλώνα: τα συλλογικά συστήματα που επιτρέπουν τη σύσταση 
αποταμίευσης για τη σύνταξη. Έχοντας υπόψη ότι, όπως υπολογίζεται, το επίπεδο των 
επιτοκίων θα παραμένει χαμηλό στο μέλλον και ότι η απόδοση των επενδύσεων στις
επιχειρήσεις θα είναι κατώτερη των προσδοκιών λόγω της κρίσης, θα πρέπει επίσης να 
ληφθούν μέτρα στον τομέα αυτό. Ενώ στο παρελθόν ήταν φυσικό για τα συστήματα του 
δεύτερου πυλώνα να εγγυώνται καθορισμένες παροχές, διαπιστώνεται σήμερα ότι όλο και 
περισσότερα συστήματα προβλέπουν καθορισμένες εισφορές ή ένα συνδυασμό των δύο.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για επαρκείς, βιώσιμες και ασφαλείς συντάξεις για τους νέους και 
τα πιο ηλικιωμένα άτομα, όπως παρουσιάζεται στη Λευκή Βίβλο, αποτελεί ένα εξαιρετικό 
μέσο για τη δρομολόγηση συζήτησης και εν συνεχεία την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, 
συγκεκριμένα μέσω του "soft law" (μη δεσμευτικής νομοθεσίας), αλλά και της νομοθεσία 
όταν κρίνεται αναγκαίο. Οφείλουμε να συνεργασθούμε, αναγνωρίζοντας και σεβόμενοι την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, για την καθιέρωση επαρκών, 
ασφαλών και βιώσιμων συστημάτων. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά θα πρέπει επίσης να 
συμβάλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ελεύθερη 
κυκλοφορία και να προτείνουν λύσεις για το παρόν και το μέλλον.

Δημογραφία
Η δημογραφική εξέλιξη γεννά ανησυχία, αλλά και χαρά, δεδομένου ότι ζούμε όλο και πιο 
πολλά χρόνια. Ιδού ορισμένα διαφωτιστικά στοιχεία: 

- - Οι άνω των 55 ετών κυριαρχούν μεταξύ του πληθυσμού (36,5%, 2010)·
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- Το προσδόκιμο ζωής εξακολουθεί να αυξάνεται: για τους άνδρες από τα 76,7 (2010) 
στα 78,6 (2020), για τις γυναίκες από τα 82,5 (2010) στα 84 (2020)·

- Η γεννητικότητα στην ΕΕ παραμένει χαμηλή (1,6)·
- Ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών μεταξύ του πληθυσμού προβλέπεται να 

αυξηθεί από 16% το 2010 σε 19,10% το 2020·
- Ο μέσος όρος ηλικίας διακοπής της εργασίας στην ΕΕ το 2010 είναι τα 61,4 έτη.
- Το 2008 υπήρχαν 4 άτομα ενε ενεργεία στην αγορά εργασίας έναντι 1 συνταξιούχου.

Το 2060, η αντιστοιχία θα είναι 1 συνταξιούχος έναντι δύο εργαζομένων·
- Το ποσοστό απασχόλησης των άνω των 55 ετών ανερχόταν το 2010 στο 46,3%.

Οι εξελίξεις αυτές παρατηρούνται στο σύνολο της ΕΕ, παρά την ύπαρξη ορισμένων 
διαφορών. Το προσδόκιμο ζωής στη Ρουμανία, λόγου χάριν, είναι 70 έτη για τους άνδρες και 
77,5 για τις γυναίκες, ενώ στο Benelux οι αριθμοί αυτοί είναι αντιστοίχως 77,9 και 82,7. 
Πολύ διαφορετικό είναι επίσης το ποσοστό απασχόλησης των άνω των 55 ετών. Στη Σουηδία 
73,9%, στη Δανία 61,1%, στις Κάτω Χώρες 56%, στην Ισπανία 50,8% και στο Βέλγιο 39,1%. 
Όπως και αν το πάρουμε, θα πρέπει στο μέλλον να δουλεύουν περισσότερα άτομα για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί αυξάνοντας την 
ηλικία συνταξιοδότησης σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με το προσδόκιμο ζωής.
Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των κάτω 
των 50 ετών. Οι πολίτες αυτοί περιθωριοποιούνται, ενώ οφείλουν και επιθυμούν να 
εργασθούν. Θα πρέπει να εφαρμοσθεί με σθένος μια προσαρμοσμένη πολιτική με στόχο την 
επανένταξή τους. Μπορούμε να παραδειγματισθούμε από χώρες όπου το ποσοστό 
απασχόλησης γνώρισε σημαντική αύξηση χάρη σε μια σθεναρή συνοδευτική πολιτική. 
Συμπέρασμα: περισσότερη εργασία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Υποχρεώσεις 
Η εισηγήτρια συνειδητοποιεί ότι στην Ευρώπη υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων. Παρά το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη 
δρομολογήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις συντάξεις,
απαιτούνται και άλλες δράσεις προς αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού. 

Ανεξαρτήτως του επιλεγέντος συστήματος, χρειάζονται περισσότεροι εργαζόμενοι, αλλά και 
αποταμίευση για τη σύνταξη.

Στην Ευρώπη ισχύουν διάφορα συνταξιοδοτικά συστήματα. Αν και δεν υπάρχει ενιαίος 
ορισμός, συνηθίζεται να αναλύονται τα συστήματα συνταξιοδότησης βάσει τριών πυλώνων.

Ο πρώτος πυλώνας βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των φορολογούμενων. Πρόκειται 
κυρίως για το δημόσιο πυλώνα, ο οποίος χρηματοδοτείται από τη δημόσια αρχή μέσω ενός 
αναδιανεμητικού συστήματος. Οι συντάξεις αυτές θα αποτελούν και στο μέλλον τη 
σημαντικότερη πηγή εισοδήματος των συνταξιούχων. Η εισηγήτρια κρίνει ότι το να 
εργάζονται οι πολίτες περισσότερο και επί μακρότερο, θα συμβάλει συγχρόνως στη 
χρηματοδότηση των συντάξεων και στη μείωση των κοινωνικών εισφορών για τους 
εργαζομένους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, κατόπιν συνεννόησης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, με στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, την παράταση της 
ηλικίας συνταξιοδότησης και τη θέσπιση μιας πολιτικής ενεργούς συμμετοχής. Χάρη στην 
ανοικτή μέθοδο συντονισμού, οι διάφορες χώρες μπορούν να διδαχθούν τις χρηστές 
πρακτικές. Είναι επίσης δυνατή η αποταμίευση πόρων στο πρώτο πυλώνα, με τη δημιουργία 
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αποθεμάτων σήμερα, προς αντιμετώπιση μεγαλύτερου άχθους στο μέλλον.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά κυρίως τις επικουρικές επαγγελματικές συντάξεις που βασίζονται 
συχνά στην κοινή ευθύνη εργοδοτών και εργαζομένων και καταρτίζονται με κοινές εισφορές. 
Η εισηγήτρια κρίνει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις επικουρικές συλλογικές 
συντάξεις, ώστε να μειωθεί η πίεση που ασκείται στους εθνικούς προϋπολογισμούς. 
Ορισμένες χώρες έχουν ήδη λάβει μέτρα για τη συμπλήρωση των οικείων διανεμητικών 
δημοσίων συστημάτων με ιδιωτικά κεφαλαιοποιητικά συστήματα. 

Η εισηγήτρια παρατηρεί ότι, κυρίως μεταξύ των νέων, τείνει να φθίνει το ενδιαφέρον για 
συνεισφορά σε συλλογικά συστήματα. Η συλλογικότητα και ο μερισμός των κινδύνων 
μεταξύ των γενεών και εντός αυτών συνιστούν ουσιαστικό χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης 
και ως εκ τούτου, τα στοιχεία αυτά είναι μείζονος σημασίας για την εξασφάλιση μιας 
βιώσιμης και ασφαλούς σύνταξης.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας αποτελούν τη βάση ενός 
επαρκούς συνταξιοδοτικού συστήματος. 

Ο τρίτος πυλώνας βασίζεται στην προσωπική αποταμίευση ενός ατόμου που επιθυμεί να 
συμπληρώσει τη μελλοντική του σύνταξη ή, ελλείψει επικουρικής σύνταξης, να την 
εξασφαλίσει μέσω προσωπικής εισφοράς. Αν και ο τρίτος πυλώνας είναι λιγότερο 
ουσιαστικός από τους άλλους δύο, θα ήταν σκόπιμη η περαιτέρω προώθησή του. Για τις 
περιόδους όπου ένας πολίτης δεν είναι ενεργός στην αγορά εργασίας ή όταν δεν εργάζεται 
αρκετά και ως εκ τούτου θεμελιώνει ελάχιστα δικαιώματα στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα ή 
όταν συνεισφέρει ελάχιστα για το δεύτερο πυλώνα, θα ωφελείτο από την αποταμίευση βάσει 
του τρίτου πυλώνα. 

Αρμοδιότητες
Τα συστήματα συνταξιοδότησης υπάγονται πρωτίστως στην αρμοδιότητα τν κρατών μελών!

Ωστόσο, από ορισμένες πτυχές είναι σημαντικός ο συντονισμός στους κόλπους της ΕΕ. Η 
εισηγήτρια αναφέρεται στις απαιτήσεις του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ). 
Ένα όλο και πιο μεγάλο μέρος του κρατικού προϋπολογισμού αφιερώνεται στις συντάξεις, Οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν ήδη σήμερα άνω του 10%.

Για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αποσκοπεί ρητά στην εξασφάλιση επαρκών 
συντάξεων, απαιτούνται επίσης σε εθνικό επίπεδο συντονισμός και νέα πολιτική. Για την 
πλειοψηφία των πιο ηλικιωμένων Ευρωπαίων, η σύνταξη του πρώτου πυλώνα - εν γένει ένα 
δημόσιο καθεστώς - αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος. Όμως, όπως διαπιστώνεται ήδη, 
πολλοί συνταξιούχοι ζουν κάτω από το κατώφλι φτώχειας. Τούτο δε, γνωρίζοντας ότι ένας 
από τους μεγαλύτερους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι η καταπολέμηση της 
φτώχειας.

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία του δεύτερου πυλώνα είναι σημαντικοί επενδυτές στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Η κρίση απέδειξε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 
ευάλωτα στην οικονομική ύφεση. Για το λόγο αυτό, αποφασίσθηκε να θεσπισθούν 
αυστηρότεροι κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω μιας δέσμης διακυβέρνησης. 
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Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει τον κανονισμό EMIR (διαφάνεια των εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων), την οδηγία MiFID II (βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και κανόνες συμπεριφοράς που οφείλουν να τηρούν οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων), την οδηγία CRD IV- (τραπεζική εποπτεία: ενσωμάτωση της 
συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ στο πλαίσιο της εποπτείας της ΕΕ), την οδηγία Φερεγγυότητα II 
(καθεστώς ελέγχου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντικαθιστά και ενσωματώνει 
διάφορες οδηγίες για τις ασφάλειες σε μία οδηγία-πλαίσιο)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί επίσης να ενισχύσει την εποπτεία των συνταξιοδοτικών 
ταμείων μέσω αναθεώρησης της οδηγίας IORP, η οποία ρυθμίζει τον έλεγχο που ασκείται 
στα ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών· Η 
εισηγήτρια κρίνει ότι είναι δυνατή η αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, αλλά εκφράζει πολλές 
επιφυλάξεις όσον αφορά τις ποσοτικές απαιτήσεις για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Σύμφωνα 
με την οδηγία IORP, τα συνταξιοδοτικά ταμεία συγκαταλέγονται μεταξύ των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του δεύτερου πυλώνα, ενώ τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα 
είναι κοινωνικά συστήματα και υπάγονται στην εθνική κοινωνική νομοθεσία και στο 
εργατικό δίκαιο. Επιπλέον, παρουσιάζουν ένα άλλο τύπο κινδύνου από ό,τι λόγου χάριν τα 
ασφαλιστικά προϊόντα. Αντίθετα προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία 
είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, αλλά επιδεικνύουν εν γένει αλληλεγγύη στους κόλπους 
και μεταξύ των γενεών. Η εισηγήτρια προειδοποιεί ότι οι υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου 
συνεπάγονται υψηλότερο κόστος και ότι, ως εκ τούτου, υπονομεύεται η αντιστοιχία της 
σύνταξης που λαμβάνουν οι σημερινοί συνταξιούχοι με εκείνη τν μελλοντικών. Για τις 
επιχειρήσεις, καθίσταται αδύνατον να προσφέρουν συντάξεις του δεύτερου πυλώνα λόγω του 
υψηλού κόστους. Πέραν τούτου, οι υψηλές ποσοτικές απαιτήσεις περιορίζουν τη σημασία 
του ρόλου των συνταξιοδοτικών ταμείων ως μέσων μακροπρόθεσμης επένδυσης στην 
ευρωπαϊκή οικονομία, γεγονός που τροχοπεδεί την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη 
της απασχόλησης. Κατόπιν τούτου, η εισηγήτρια αντιτίθεται στην αναθεώρηση των 
ποσοτικών απαιτήσεων που επιβάλλει η οδηγία IORP. Αντίθετα, μια προσαρμογή της 
οδηγίας θα μπορούσε να IORP θα μπορούσε να αποτελέσει προστιθέμενη αξία όσον αφορά 
τις ποιοτικές απαιτήσεις, λόγου χάριν όσον αφορά τη διαφάνεια των επενδυτικών 
στρατηγικών και των επιπέδων κόστους. Τούτο θα οδηγούσε επίσης σε βελτίωση των 
δυνατοτήτων σύγκρισης των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Ίσες ευκαιρίες
Κατά μέσο όρο οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο καλά από τους άνδρες και διακόπτουν 
συχνότερα τη σταδιοδρομία τους για να αναλάβουν ευθύνες φροντίδας. Κατά συνέπεια, η 
σύνταξή τους είναι πολύ χαμηλότερη και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να περιπέσουν σε 
ένδεια. Το 2009, 13 κράτη μέλη προέβλεπαν ακόμη, για τις γυναίκες, ηλικία 
συνταξιοδότησης χαμηλότερη εκείνης των ανδρών. Η εισηγήτρια κρίνει ότι η εξίσωση της 
ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών μπορεί να συμβάλει σε αύξηση των 
συνταξιοδοτικών παροχών. 

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, δεν δίδεται επαρκής έμφαση στα δια βίου συστήματα, 
βάσει των οποίων οι άνδρες και οι γυναίκες εναλλάσσουν επαγγελματική δραστηριότητα και 
οικογενειακές ευθύνες για μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους, Υπάρχουν καλά 
παραδείγματα των συστημάτων αυτών, όπου η περίοδος κατά την οποία ένα εργαζόμενος δεν 
βρίσκεται ενεργά στην αγορά εργασίας λόγω οικογενειακών ευθυνών , περιλαμβάνεται παρά 
ταύτα στις συνταξιοδοτικές εισφορές. Θα πρέπει να προβλεφθούν νέες λύσεις για τις 
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επικουρικές συντάξεις, αλλά και για τα συστήματα του τρίτου πυλώνα.

Αλλαγές στην αγορά εργασίας
Η αγορά εργασίας απαιτεί μεγαλύτερη κινητικότητα εκ μέρους των εργαζομένων. Η εργασία 
«δια βίου» δεν υπάρχει πλέον. Γίνεται επίσης μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η ελεύθερη κυκλοφορία. Η αλλαγή αυτή είναι φυσική: όταν οι φοιτητές 
παρακολουθούν σπουδές ή πραγματοποιούν άσκηση στο εξωτερικό, η εμπειρία αυτή έχει 
συχνά συνέπειες για το μελλοντικό ενεργό βίο τους. Η κινητικότητα αυτή θα πρέπει να 
υποστηρίζεται και όχι να τιμωρείτε, είτε στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους είτε στο 
εξωτερικό. Τούτο σημαίνει για την εισηγήτρια ότι στο εξής τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα 
πρέπει να καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν 
θεμελιωθεί σε έναν εργοδότη να μην χάνονται στη χώρα προέλευσης του εργαζομένου ή σε 
ένα άλλο κράτος μέλος. Τα συστήματα συνταξιοδότησης θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
κινητικότητα. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια κρίνει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να 
καθορισθούν ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τη θεμελίωση και τη διατήρηση της αξίας των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

Πληροφόρηση
Η πληροφόρηση σχετικά με τις συνταξιοδοτικές προοπτικές είναι ουσιαστικής σημασίας. Η 
διαφάνεια όσον αφορά τα μελλοντικά εισοδήματα επιτρέπει μια καλύτερη κατανόηση, 
μέριμνα και υπευθυνότητα. Η πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση και η γνώση των 
κινδύνων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ώριμων αποφάσεων, λόγου χάριν μέσω 
αποταμίευσης για το μέλλον. Ένα σύστημα παρακολούθησης των συντάξεων συνιστά ένα 
εξαιρετικό μέσον πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τα κεκτημένα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα, τόσο στη χώρα τους όσο και σε άλλα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια επιθυμεί να 
υπογραμμίσει τα ήδη υπάρχοντα καλά παραδείγματα. Είναι σημαντικό να καταρτίσουν όλα 
τα κράτη μέλη συστήματα σωστής παρακολούθησης των συντάξεων. Μέσω συνδυασμού των 
εν λόγω συστημάτων παρακολούθησης, ο ενημερωμένος πολίτης λαμβάνει όλα τα στοιχεία 
που του χρειάζονται για να αναλάβει ενδεχομένως σχετική δράση.


