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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ικανοποίηση για τη συζήτηση σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια την οποία 
ξεκίνησε η Επιτροπή, υπενθυμίζει ότι εάν η "ωρολογιακή βόμβα" της σχεδιαζόμενης 
μείωσης στον πληθυσμό εργασιακής ηλικίας δεν προκαλέσει αλλαγή της πολιτικής για 
την αγορά εργασίας, ο μέσος όρος της ετήσιας αύξησης στο ΑΕχΠ για τις 25 χώρες της 
ΕΕ θα μειώνεται συστηματικά από 2,4% για την περίοδο 2004-2010 σε μόνο 1,2% για την 
περίοδο 2030-2050·

2. επισημαίνει ότι η αναλογία εξάρτησης υπολογίζεται ότι θα διπλασιαστεί και θα φθάσει 
51% έως το 2050 ενώ ο πληθυσμός εργασιακής ηλικίας εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 30 
εκατομμύρια·  επιμένει ότι οι δυνατότητες του εργατικού δυναμικού πρέπει να είναι 
πλήρεις και να χρησιμοποιούνται αποδοτικά προκειμένου να επιτευχθεί βιωσιμότητα των 
συστημάτων μας συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης·

3. εκφράζει λύπη ως εκ τούτου διότι η αυστηρή εθνική νομοθεσία για την προστασία της 
απασχόλησης ενώ προστατεύει όσους ήδη βρίσκονται εντός του συστήματος, περιπλέκει 
επίσης την είσοδο όσων επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση· υπενθυμίζει τη συζήτηση 
της Επιτροπής σχετικά με τους "εσωτερικούς" και "εξωτερικούς" ·  εκφράζει ικανοποίηση 
για τη φιλοδοξία να καταστεί η προς τα άνω κινητικότητα κεντρικός στόχος κατά τον 
ορισμό της ευελιξίας με ασφάλεια·

4. επισημαίνει ωστόσο ότι η κοινωνική πολιτική και η εργατική νομοθεσία παραμένουν 
ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας·  επιμένει ότι κατά τον ορισμό της ευελιξίας με ασφάλεια, ο 
στόχος δεν πρέπει να είναι η εξεύρεση μιας λύσης που θα ταιριάζει σε όλους αλλά μιας 
λύσης βέλτιστης πρακτικής·

5. πιστεύει ότι η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων πρέπει να παραμείνει κεντρικό θέμα της 
ευρωπαϊκής ατζέντας και ότι πολλά ζητήματα εντός του πλαισίου της συμβατότητας των 
κοινωνικών συστημάτων των κρατών μελών εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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