
PA\839344EL.doc PE452.814v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2010/2239(INI)

15.11.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά 
συστήματα
(2010/2239(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cornelis de Jong



PE452.814v01-00 2/4 PA\839344EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\839344EL.doc 3/4 PE452.814v01-00

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:

Γενικά

1. Τονίζει ότι οι συντάξεις πρέπει να είναι επαρκείς και βιώσιμες.

2. Υπογραμμίζει ότι λόγω των διαφορετικών παραδόσεων και εθνικών πλαισίων των
συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. 

Δικαιώματα των καταναλωτών

3. Υποστηρίζει ότι από πολλά συνταξιοδοτικά συστήματα εξακολουθεί να απουσιάζει η 
διαφάνεια σχετικά με τα αναμενόμενα μελλοντικά οφέλη, τους ελλοχεύοντες κινδύνους 
και όλες τις σχετικές δαπάνες, τόσο σε προ-συμβατικό στάδιο όσο και κατά την σύναψη 
της συνταξιοδοτικής συμφωνίας. 

4. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για να αυξηθεί η διαφάνεια σε 
ότι αφορά τα συνταξιοδοτικά συστήματα. 

5. Καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ, ιδίως των
μικροεπιχειρήσεων και των μεμονωμένων παρόχων υπηρεσιών (όπως οι ελεύθεροι 
σκοπευτές), σε επαρκή συνταξιοδοτικά συστήματα. 

6. Χαιρετίζει τη θέσπιση εθνικών συστημάτων ανιχνευσιμότητας για συνταξιοδοτικά
δικαιώματα από διαφορετικές πηγές σε όλα τα κράτη μέλη, και καλεί την Επιτροπή να
υποβάλει προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ανιχνευσιμότητας. 

Διασυνοριακά δικαιώματα

7. Τονίζει ότι για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών σε ότι αφορά την εσωτερική
αγορά της Ένωσης, θεωρητικά όλα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα πρέπει να
μεταφερθούν εντός της ΕΕ· εκτιμά ότι θεωρητικά και επί του παρόντος μόνο οι εκ του 
νόμου προβλεπόμενες συντάξεις και οι επαγγελματικές συντάξεις μπορούν να 
μεταφερθούν. 

8. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τα εμπόδια για τη δυνατότητα μεταφοράς, 
όπως λογιστικά πρότυπα και φορολογικοί φραγμοί, προκειμένου να υποβάλει προτάσεις 
για την κατάργησή τους, οι οποίες θα συνοδεύονται με κατάλληλα μέτρα εποπτείας. 

9. Καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ορισμένους ορισμούς στην Οδηγία IORP, ιδίως σε 
ότι αφορά την έννοια της διασυνοριακής δραστηριότητας. 
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10. Αναγνωρίζει ότι παραμένουν τα εμπόδια για επί μέρους συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις 
(τρίτος πυλώνας) που προσφέρονται σε διασυνοριακή βάση. Η Επιτροπή καλείται να
υποβάλει προτάσεις για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων. 


