
AD\907807EL.doc PE488.033v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 – 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2012/2234(INI)

2.10.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με μία ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sergio Gaetano Cofferati



PE488.033v02-00 2/7 AD\907807EL.doc

EL



AD\907807EL.doc 3/7 PE488.033v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. παρατηρεί ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχουν διογκώσει τις 
υφιστάμενες δυσχέρειες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα πολλών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και τις τρέχουσες αλλαγές στην Ευρώπη, όπως η γήρανση του 
πληθυσμού, η αλλαγή των οικογενειακών δομών και η αύξηση της άτυπης εργασίας, 
μεταξύ άλλων παραγόντων, και θεωρεί ότι η επάρκεια και η ασφάλεια παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης συμβάλλουν αποφασιστικά στην κοινωνική συνοχή· 
επισημαίνει ότι το θέμα των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί να είναι 
αποκομμένο από τη μεταρρύθμιση άλλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας·

2. υποστηρίζει ότι ο βασικός σκοπός των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι να παρέχουν 
επαρκή εισοδήματα συνταξιοδότησης και να δίνουν τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους 
να ζουν με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και οικονομική ανεξαρτησία·

3. παρατηρεί ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί θετική εξέλιξη δεδομένου ότι 
συνιστά άμεσο αποτέλεσμα της βελτίωσης των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και του βιοτικού επιπέδου· υπογραμμίζει ότι οι συνταξιούχοι διαδραματίζουν 
ενεργό ρόλο  και συνεισφέρουν στην κοινωνία·

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

5. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μια από τις βασικές πηγές απασχόλησης και μεγέθυνσης 
στην ΕΕ και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα και την επάρκεια των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων στα κράτη μέλη

6. είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αξιολογήσουν την εναρμόνιση της 
ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής με μορφές που βασίζονται στον 
εθελοντισμό και την ευελιξία καθώς και με την παροχή κινήτρων για την παράταση του 
επαγγελματικού βίου, όπως η δυνατότητα να παρέχεται μερική συνταξιοδότηση και να 
συνεχίζεται παράλληλα η εργασιακή απασχόληση· τονίζει ότι για την παράταση του 
επαγγελματικού βίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη η κοινή ευθύνη 
εργαζομένων, εργοδοτών και δημόσιου τομέα και ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
είναι δίκαιες από κοινωνικής άποψης, να αξιολογούνται προσεκτικά όσον αφορά τις 
επιπτώσεις τους σε ευπαθείς ομάδες και να διενεργούνται κατά τρόπο που να ενισχύει 
τους μηχανισμούς αλληλεγγύης·

7. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα ισχυρά κοινωνικοοικονομικά επιχειρήματα 
υπέρ της κατάργησης πολιτικών που εμποδίζουν τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας 
να παραμείνουν για περισσότερο καιρό ενεργοί στην αγορά εργασίας·
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8. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάγκη, μετά το πέρας των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης, να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εξακολουθούν να εργάζονται ή, εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό, να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ένα ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα και να τους παρέχεται η εγγύηση ότι θα συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης·

9. φρονεί ότι οιαδήποτε δυνατότητα επιμήκυνσης της επαγγελματικής ζωής ή αύξησης της 
ηλικίας συνταξιοδότησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση των 
εργαζομένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και των ατόμων που έχουν 
ξεκινήσει από πολύ νωρίς την εργασιακή τους δραστηριότητα·

10. θεωρεί ότι η καθιέρωση της ισότητας, όσον αφορά τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδοτήσεως, 
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικές 
πολιτικές υπέρ της μισθολογικής ισότητας και της εναρμόνισης της οικογενειακής και της 
επαγγελματικής ζωής και ότι πρέπει να αναγνωριστεί στη σωστή της διάσταση η εργασία 
μέριμνας που προσφέρουν οι γυναίκες, καθώς και το καθεστώς των παρόχων άτυπης 
φροντίδας· ζητεί από την Επιτροπή να χαρτογραφήσει συνταξιοδοτικά συστήματα τα 
οποία να καθορίζουν τις συντάξεις λαμβάνοντας με τον βέλτιστο τρόπο υπόψη την 
ευαισθησία από πλευράς της διάστασης των φύλων και να αντιμετωπίζουν διεξοδικά τα 
κενά που υφίστανται στα θέματα που αφορούν τη συνταξιοδότηση των γυναικών·

11. θεωρεί ότι η εξάπλωση των άτυπων συμβάσεων και η επακόλουθη γενίκευση μη 
σταθερών και επισφαλών επαγγελματικών σταδιοδρομιών μπορεί να δημιουργήσει κενά 
στις ασφαλιστικές εισφορές, που ενδεχομένως να έχουν σημαντικές και επικίνδυνες 
συνέπειες όσον αφορά τις παροχές που προορίζονται για τους εν λόγω εργαζομένους·

12. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην επιβολή του νόμου και στις 
κυρώσεις για την αντιμετώπιση της μη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η 
οποία υπονομεύει την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των συστημάτων συνταξιοδότησης,
ενώ παράλληλα δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, 
ανοίγοντας το δρόμο σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού·

13. τονίζει την ανάγκη να προστατεύονται οι ασφαλισμένοι αποταμιευτές από ενδεχόμενη 
χρεοκοπία του συνταξιοδοτικού τους ταμείου·

14. πιστεύει ότι, λόγω της δημογραφικής αλλαγής και των αυξημένων δημοσιονομικών 
περιορισμών, η επάρκεια των συστημάτων συνταξιοδότησης πρέπει να διασφαλίζεται με 
την ενίσχυση ενός δημόσιου πυλώνα, με τη βελτίωση και τη διεύρυνση των επικουρικών 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και, επιπλέον, με την ενθάρρυνση της 
χρήσης ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
προσβασιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η ασφάλεια·

15. θεωρεί ότι χρειάζονται ισχυρά κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων σε βιώσιμες και χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς δραστηριότητες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και να αποφευχθούν οι 
βραχυπρόθεσμες και υπερβολικά ριψοκίνδυνες επενδύσεις·

16. τονίζει την ανάγκη για βιωσιμότητα των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων των 
κρατών μελών με σκοπό τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
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υπογραμμίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ συνδέονται κατά τέτοιο 
τρόπο μεταξύ τους ώστε οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις των εν λόγω κρατών μελών 
μπορούν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις·

17. εκτιμά ότι η κινητικότητα στην αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικονομική αύξηση· υπενθυμίζει τη σημασία της δυνατότητας μεταφοράς 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η έλλειψη της οποίας 
παραμένει σημαντικό εμπόδιο που αποθαρρύνει τους πολίτες από την άσκηση του 
δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο αφενός να 
υπάρξει καλύτερη ενημέρωση προς τους πολίτες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς 
των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, και αφετέρου να δημιουργηθούν οι συνθήκες 
που θα ευνοήσουν την προστασία και τη δυνατότητα πλήρους μεταφοράς όλων των 
δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από τις επικουρικές και τις συμπληρωματικές συντάξεις· για τον σκοπό αυτό, κρίνει ότι 
είναι απαραίτητο να διερευνηθούν όλα τα πιθανά μέσα ιδίως με στόχο την επανάληψη 
των διαδικασιών για την κατάρτιση οδηγίας που θα διασφαλίζει την πλήρη δυνατότητα 
μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· τονίζει επίσης ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πρέπει να διασφαλίζεται και για τις 
εισφορές που έχουν καταβληθεί σε επαγγελματικά ταμεία και αντιστοιχούν σε χρονικό 
διάστημα το οποίο δεν επαρκεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα 
με τους συμβατικούς όρους που ισχύουν για αυτά τα επαγγελματικά ταμεία·

18. θεωρεί, ως εκ τούτου, σκόπιμο να διερευνήσει η Επιτροπή όσο το δυνατόν συντομότερα 
πιθανούς τρόπους επίλυσης των φορολογικών και των αναλογιστικών προβλημάτων που 
προκύπτουν από τη μεταφορά των συντάξεων, καθώς και τρόπους θέσπισης ενός 
συστήματος που θα επιτρέπει την άμεση ενημέρωση σχετικά με τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα που θεμελιώνονται στα κράτη μέλη της ΕΕ·

19. θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να αναθεωρηθεί η οδηγία για τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών, με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των απαιτήσεων 
της οδηγίας από τα κράτη μέλη· είναι της γνώμης ότι αυτή η αναθεώρηση πρέπει να 
στοχεύει στην προαγωγή των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών ταμείων στην ενιαία αγορά, στην εξασφάλιση επαρκούς οικονομικής 
επίβλεψης, στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας, διαφάνειας και ενημέρωσης των 
αποδεκτών, και στην επικαιροποίηση των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων και των 
απαιτήσεων φερεγγυότητας· κρίνει επιπλέον ότι η αναθεώρηση πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις μεγάλες διαφορές που υφίστανται ανάμεσα στα συνταξιοδοτικά και τα 
ασφαλιστικά ταμεία και την πιθανή ευθύνη των εταιριών και τους υφιστάμενους 
μηχανισμούς διασφάλισης· θεωρεί ότι όλες οι προτάσεις για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να αξιολογούνται διεξοδικά ως προς τις επιπτώσεις 
τους ιδίως δε για να ποσοτικοποιηθεί το επιπλέον κόστος το οποίο ενδέχεται να προκύψει 
και, κατά συνέπεια, να πλήξει την επάρκεια της παροχής συντάξεων·

20. φρονεί ότι η διαφάνεια των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών παροχών έχει μεγάλα περιθώρια 
βελτίωσης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να έχουν οι εργαζόμενοι πρόσβαση σε αξιόπιστες 
και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα –
κυρίως σχετικά με τα αναμενόμενα μελλοντικά οφέλη, τους ενεχόμενους κινδύνους και 
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όλες τις πραγματικές δαπάνες – ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με διασυνοριακές 
δραστηριότητες και κινητικότητα (περιλαμβανομένων του δεύτερου και του τρίτου 
πυλώνα)· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό και, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, να συντάξει αυστηρότερους κανόνες στον τομέα·

21. θεωρεί ότι οι ατομικές επικουρικές συντάξεις, καθώς συνεισφέρουν στην επάρκεια των 
παροχών, οφείλουν να διασφαλίζουν ένα σίγουρο εισόδημα, για το οποίο ο δικαιούχος θα 
πληροφορείται με επαρκή και σαφή τρόπο. Για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι τα ταμεία να έχουν σημαντικές απαιτήσεις φερεγγυότητας και κεφαλαιοποίησης και 
να λειτουργούν, κατά κύριο λόγο, μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων με χαμηλό επίπεδο 
κινδύνου·

22. φρονεί ότι η προληπτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εναρμονισθεί 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος ενός «ανταγωνισμού επί τα χείρω» μέσω 
υποτιμολόγησης των απαιτήσεων φερεγγυότητας από τα κράτη μέλη·

23. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν προσέγγιση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις 
συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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