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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 έχει διογκώσει τις δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζουν πολλά συστήματα κοινωνικής προστασίας και θεωρεί ότι η επάρκεια 
και η ασφάλεια παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην κοινωνική συνοχή·

2. 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·

3. είναι της γνώμης ότι η εναρμόνιση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής 
πρέπει να επιτυγχάνεται με μορφές που βασίζονται στον εθελοντισμό και την ευελιξία 
καθώς και με την παροχή κινήτρων για την παράταση του επαγγελματικού βίου·

4. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάγκη, μετά το πέρας των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης, να υπάρξει η εγγύηση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
εξακολουθούν να εργάζονται·

5. 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·

6. πιστεύει ότι η επάρκεια των συστημάτων συνταξιοδότησης προϋποθέτει, αφενός την 
εξασφάλιση ενός ενισχυμένου δημόσιου πυλώνα και, αφετέρου, τον συνδυασμό του με 
μηχανισμούς επικουρικής πρόνοιας, επαγγελματικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα·

7. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα ευνοήσουν την 
προστασία και τη διατήρηση όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς όλων των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από τις επικουρικές και τις συμπληρωματικές συντάξεις.


