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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η 
χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατομίκευση
(2007/2290(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη 
διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ (COM(2006)0574),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 της Συνθήκης,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 και 14 Μαρτίου
2008,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της 
κοινωνικής προστασίας για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική συνοχή:
προώθηση της ενεργητικής ένταξης των πλέον απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας 
ανθρώπων (COM(2007)0620),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ελάχιστα όρια της 
κοινωνικής ασφάλισης του 1952,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προστασία των μισθωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη»(SEC(2008)0475),

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στην έκθεση με τίτλο 
«Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας: μια κοινή 
ανάλυση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων» της 18ης Οκτωβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον «Εκσυγχρονισμό της 
εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα»
(COM(2006)0708) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2007 σχετικά με 
τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
21ου αιώνα1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Απολογισμός της κοινωνικής 
πραγματικότητας - Ενδιάμεση έκθεση προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007»
COM(2007)0063) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά 
με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών» (COM(2007)0244) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 30ής

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0339.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0541.
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Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να 
αυξηθεί ελαφρώς έως το 2025 και να μειωθεί ελαφρώς μετά το 2025, με αποτέλεσμα έως 
το 2050 να καταστεί ελαφρώς μικρότερος και αρκετά γηραιότερος,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μετανάστευση σταθερή στα σημερινά επίπεδα, το εργατικό 
δυναμικό θα μειωθεί από 227 εκατομμύρια άτομα το 2005 σε 183 εκατομμύρια το 2050, 
το ποσοστό απασχόλησης θα ανέλθει σε 70% το 2020, κυρίως λόγω των υψηλότερων 
ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, ο συνολικός αριθμό των απασχολούμενων 
ατόμων θα αυξηθεί κατά 20 εκατομμύρια έως το 2017, αλλά στη συνέχεια θα μειωθεί 
κατά 30 εκατομμύρια έως το 2050 και η προβλεπόμενη αναλογία ατόμων ηλικίας άνω 
των 65 προς άτομα σε ηλικία εργασίας θα μεταβληθεί από 1:4 το 2005 σε 1:2 το 2050,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των χαμηλότερων ποσοστών ανέργων, οι δαπάνες για 
επιδόματα ανεργίας θα μειωθούν κατά περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕγχΠ έως 
το 2050, μείωση πολύ περιορισμένη που δεν θα αντισταθμίσει τις υψηλότερες δαπάνες σε 
άλλους τομείς,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά το 27,2% του ΑΕγχΠ στην 
κοινωνική προστασία (2008), με το μεγαλύτερο μερίδιο να δαπανάται στις παροχές 
γήρατος και στις συντάξεις (46%),

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να επιφέρει αυξήσεις των 
δημόσιων δαπανών, οι περισσότερες εκ των οποίων στον τομέα των συντάξεων στα 
περισσότερα κράτη μέλη έως το 2050, εάν συνεχιστούν οι υφιστάμενες πολιτικές, με τη 
μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται την περίοδο μεταξύ 2020 και 2040,

Γενικοί προβληματισμοί

1. παροτρύνει τα κράτη μέλη, υπό το πρίσμα της στρατηγικής της Λισαβόνας και της 
ανάγκης δράσης ώστε να διατηρηθούν βιώσιμα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης, να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο στη μετάβαση από μια προσέγγιση 
κοινωνικών δαπανών σε μια προσέγγιση κοινωνικής δραστηριοποίησης και να 
διατηρήσουν περισσότερα άτομα σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, να αυξήσουν την 
προσφορά εργασίας, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και να 
αυξήσουν την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους μέσω βελτιωμένης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

2. τονίζει ότι οι πηγές οικονομικές ανάπτυξης θα μεταβληθούν: η απασχόληση θα 
συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη έως το 2010 και αρνητικά μετά το 2030, και η 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0066.
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παραγωγικότητα της εργασίας θα καταστεί ως εκ τούτου κυρίαρχη πηγή ανάπτυξης· 
αναγνωρίζει ότι, για να διατηρηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας, θα 
απαιτηθούν μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη·

3. επισημαίνει, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών 
τάσεων και της πρόληψης συγκρούσεων μεταξύ των γενεών και εντός της κοινωνίας, τη 
σημασία της εξεύρεσης νέων μοντέλων κατανομής κόστους και οφέλους μεταξύ ενός 
μελλοντικά μικρότερου οικονομικά ενεργού πληθυσμού και ενός μελλοντικά 
μεγαλύτερου οικονομικά ανενεργού πληθυσμού κατά τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο·

4. υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι το εργατικό δίκαιο της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύει τις 
συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου ως γενική μορφή απασχόλησης, στο πλαίσιο των 
οποίων διασφαλίζεται η επαρκής κοινωνική προστασία και προστασία της υγείας, καθώς 
και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5. υπενθυμίζει ότι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων βρίσκεται η 
αλληλεγγύη μεταξύ οικονομικά ενεργών και οικονομικά ανενεργών ατόμων, η οποία 
κατά κύριο λόγο χρηματοδοτείται από έσοδα από εργασία, όπως οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης ή η φορολόγηση της εργασίας· επισημαίνει, εντούτοις, ότι ο γηράσκων 
πληθυσμός θα ασκήσει έντονη πίεση στο ενεργό εργατικό δυναμικό· τονίζει ότι τούτο 
ενδέχεται να διακυβεύσει την αλληλεγγύη και κατά συνέπεια τα ευρωπαϊκά κοινωνικά 
μοντέλα· τονίζει την ύψιστη σημασία, συνεπώς, της επανεξέτασης της έννοιας της 
αλληλεγγύης, και ενδεχομένως της εξεύρεσης μιας νέας, δικαιότερης χρηματοδοτικής 
ισορροπίας·

6. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξατομίκευσης, που θα πρέπει να συνοδεύεται 
από εντατικότερες προσπάθειες εξατομίκευσης των κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στα άτομα, και ειδικά στις γυναίκες, να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία·

Εργατικό δυναμικό

7. πιστεύει ότι ένα μειούμενο εργατικό δυναμικό, εάν εξακολουθήσει η υφιστάμενη 
κατάσταση, θα επιφέρει μείωση των ωρών εργασίας· θεωρεί ότι ενδέχεται να καταστεί 
απαραίτητη η αντιστάθμιση αυτής της εξέλιξης με αύξηση των ωρών εργασίας από τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους ή με μείωση του αριθμού των ατόμων που εργάζονται με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης·

8. υπενθυμίζει ότι τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ανάγκη να διατηρηθούν ενεργές όλες οι ομάδες του πληθυσμού και κατά συνέπεια τονίζει 
την ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας·

9. θεωρεί ότι ενδέχεται να χρειαστεί οι εργαζόμενοι να εξακολουθούν να εργάζονται και 
μετά την ηλικία των 65 ετών, παραμένοντας όσο το δυνατόν περισσότερο στο εργατικό 
δυναμικό· τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης που 
προβλέπεται από τον νόμο·

10. υπενθυμίζει ότι κάθε προορατική πολιτική μετανάστευσης που αφορά ιδιαίτερα πιθανούς 
μετανάστες σε ηλικία εργασίας και παρέχει ταχείες δυνατότητες μετανάστευσης σε 
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υποψηφίους με υψηλή κατάρτιση θα πρέπει να συμπληρώνεται από καλύτερη ένταξη των 
μεταναστών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία συνολικά· τονίζει ότι οι εντατικές 
προσπάθειες για αύξηση της μετανάστευσης ενδέχεται να προκαλέσουν «διαρροή 
εγκεφάλων» στις χώρες προέλευσης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών·

Συντάξεις

11. εφιστά την προσοχή στην υφιστάμενη διάκριση κατά ευάλωτων ομάδων στην αγορά 
εργασίας, η οποία συνεπάγεται χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και χαμηλότερους 
μισθούς και κατά συνέπεια λιγότερες ευκαιρίες για αυτές τις ομάδες να οικοδομήσουν 
επαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· επιμένει ότι είναι απαραίτητη η παροχή ίσων
ευκαιριών για όλους·

12. αναγνωρίζει ότι οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες για τις συντάξεις θα μπορούσαν να 
μειωθούν με μερική μετατόπιση σε συστήματα ιδιωτικής χρηματοδότησης· τονίζει ότι μια 
εντονότερη εστίαση σε συνταξιοδοτικά συστήματα ιδιωτικής χρηματοδότησης θα αυξήσει 
την ανάγκη επαρκούς ρύθμισης των ιδιωτικών ταμείων συντάξεων·

13. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη επανασχεδιασμού των 
παραδοσιακών συστημάτων συντάξεων που βασίζονται σε συστηματικές αξιολογήσεις 
κινδύνου και στην υπόθεση μιας τυπικής, πρότυπης πορείας ζωής, δεδομένου ότι η 
υποτιθέμενη πρότυπη πορεία ζωής αλλάζει ταχύτατα και θα καταστούν ολοένα και πιο 
συνήθεις οι λεγόμενες «βιογραφίες-συρραφή», επιφέροντας τον νέο κοινωνικό κίνδυνο 
της αυξανόμενης έλλειψης προβλεψιμότητας για πολλά άτομα και ευάλωτες ομάδες 
συγκεκριμένα, ιδιαίτερα τους μετανάστες, τους εργαζόμενους χαμηλής κατάρτισης και 
τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών·

14. παρατηρεί ότι είναι κυρίως οι γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά, εκουσίως ή ακουσίως 
υπό την πίεση των πολιτιστικών προτύπων συμπεριφοράς και των κοινωνικών προτύπων 
ή λόγω της χαμηλής ποιότητας ή της απουσίας δυνατοτήτων μέριμνας παιδιού· τονίζει την 
ανάγκη αποζημίωσης των γυναικών και της παροχής προς αυτές πραγματικών επιλογών 
όσον αφορά την τεκνοποίηση, χωρίς να φοβούνται πιθανή δυσμενή οικονομική θέση ή 
χωρίς να πληγεί η επαγγελματική σταδιοδρομία τους· χαιρετίζει τη δράση των κρατών 
μελών για την αντιστάθμιση αυτού του φαινομένου·

Χρηματοδοτική σταθερότητα

15. τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να διατηρήσουν επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για 
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, την ανάγκη να εξευρεθούν 
εναλλακτικές και εύρωστες φορολογικές βάσεις ενόψει του αυξημένου ανταγωνισμού που 
συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση· προειδοποιεί για πιθανή μείωση των φορολογικών 
εσόδων λόγω ενιαίων συντελεστών φορολόγησης, δεδομένου ότι σχετίζονται αυστηρά με 
τον αριθμό των ατόμων στο εργατικό δυναμικό· τονίζει τη σημασία μείωσης της 
εξάρτησης από τη φορολόγηση της εργασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομιών των κρατών μελών και την παροχή περισσότερων κινήτρων για την 
απασχόληση· αναγνωρίζει την περιπλοκότητα που ενέχει η αυξημένη φορολόγηση του 
κεφαλαίου, δεδομένης της μικρότερης φορολογικής βάσης του κεφαλαίου και της 
μεγαλύτερης κινητικότητας αυτού· προτείνει να εξεταστεί η αύξηση της χρήσης των 
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περιβαλλοντικών φόρων και το ενδεχόμενο να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην κατανάλωση 
ως φορολογική βάση, και κατά συνέπεια να εξεταστεί η ανάγκη για εντονότερο 
προοδευτικό χαρακτήρα της φορολόγησης, ώστε να μειωθεί η πίεση στα χαμηλότερα 
εισοδήματα·

Υγειονομική περίθαλψη και μακροπρόθεσμη μέριμνα

16. επιμένει στη σημασία διατήρησης των αξιών και των αρχών που διέπουν όλα τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων είναι η 
καθολική κάλυψη, η αλληλεγγύη κατά τη χρηματοδότηση, η ισότιμη πρόσβαση και η 
παροχή υπηρεσιών περίθαλψης υψηλής ποιότητας, παρά την ανάγκη ορθολογικής χρήσης 
των πενιχρών πόρων·

17. δεδομένου του προβλεπόμενου υψηλότερου κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και 
της μακροχρόνιας μέριμνας, θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ζήτημα 
της χρηματοδότησης και να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι, με δεδομένο το ενδεχόμενο να 
μειωθεί η διαθέσιμη μη επαγγελματική μέριμνα λόγω της τάσης να δημιουργούνται 
μικρότερες οικογένειες και με δεδομένη την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, η αύξηση των αναγκών μακροχρόνιας μέριμνας θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη·

18. παρατηρεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα και την ισοτιμία, παρέχοντας προστασία έναντι οικονομικού 
κινδύνου και χωρίς να συνδέονται οι πληρωμές με τον κίνδυνο ασθένειας, ενώ αντιθέτως 
οι μηχανισμοί ιδιωτικής εισφοράς περιλαμβάνουν περιορισμένη ή μηδαμινή συγκέντρωση 
κινδύνων και συνήθως συνδέουν τις πληρωμές με τον κίνδυνο ασθένειας και την 
ικανότητα καταβολής αυτών·

19. σημειώνει ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται κυρίως 
μέσω κοινωνικών εισφορών βάσει της απασχόλησης ενδέχεται να ωφεληθούν από τη 
διεύρυνση της βάσης εσόδων, ώστε να περιλαμβάνουν έσοδα που δεν σχετίζονται με 
αμειβόμενη εργασία·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και στις 
κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη 
χωρών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δημογραφικές εξελίξεις

Η τρέχουσα δημογραφική τάση στην Ευρώπη θα επιφέρει προβλεπόμενη μείωση του 
πληθυσμού και γήρανση αυτού. Το αποτέλεσμα θα είναι ελαφρώς μικρότερος και σημαντικά 
γηραιότερος πληθυσμός το 2050. Το φαινόμενο αυτό θα οφείλεται σε ρυθμούς 
γεννητικότητας μικρότερους από τον κανονικό ρυθμό ανανέωσης του πληθυσμού, καθώς και 
σε υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, γεγονός που θα οδηγήσει σε αντιστροφή της ηλικιακής 
πυραμίδας λόγω του συρρικνούμενου αριθμού νεαρότερων ατόμων και του αυξανόμενου 
μεριδίου των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ο μέσος ρυθμός γεννητικότητας στην ΕΕ δεν αντικατοπτρίζει την επιλογή των γυναικών ή τις 
πραγματικές επιθυμίες των ευρωπαίων πολιτών να δημιουργήσουν οικογένεια, και ως εκ 
τούτου μπορεί να συνδεθεί με τη δυσκολία συνδυασμού εργασίας και οικογένειας (έλλειψη 
υποδομών παιδικής μέριμνας, κοινωνικής και οικονομικής στήριξης προς τις οικογένειες, και 
θέσεων απασχόλησης για τις γυναίκες), το κοινωνικό περιβάλλον που προκαλεί άγχος 
(ασταθής εργασιακή κατάσταση, ακριβή στέγη) και έναν φόβο για το μέλλον
(καθυστερημένη πρόσβαση στην απασχόληση για τα νεαρά άτομα και εργασιακή 
ανασφάλεια).

Προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αλλαγές στον ενεργό πληθυσμό μέσω της 
μετανάστευσης, η απαιτούμενη ζήτηση για 90-100 εκατομμύρια άτομα, που θα επιφέρει πολύ 
εντονότερη εθνοπολιτιστική και θρησκευτική ανομοιογένεια, σημαίνει ότι οι εντατικότερες 
προσπάθειες για αύξηση της μετανάστευσης ατόμων υψηλής κατάρτισης ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε διαρροή εγκεφάλων στις χώρες προέλευσης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών.

Κοινωνικές εξελίξεις

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι πιθανόν να σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στον 
μετασχηματισμό του κράτους πρόνοιας με τη μετάβαση από μια προσέγγιση κοινωνικών 
δαπανών σε μια προσέγγιση κοινωνικής επένδυσης.

Με δεδομένη τη στρατηγική της Λισαβόνας και τους στόχους για την απασχόληση που έχουν 
συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει ανάγκη προσέλκυσης και παραμονής περισσότερων 
ατόμων σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, αύξησης της προσφοράς εργασίας, 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, βελτίωσης της 
προσαρμοστικότητας και της ασφάλειας εργαζομένων και επιχειρήσεων, και αύξησης των 
επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους μέσω βελτιωμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατά γενική ομολογία, υπάρχει μια διαφοροποίηση στον τρόπο ζωής, κάτι που παρατηρείται 
στον μικρότερο αριθμό γάμων, στα υψηλότερα ποσοστά διαζυγίου, στην επί μακρόν αναβολή 
απόκτησης του πρώτου τέκνου, με αποτέλεσμα το ακόμη κυρίαρχο παραδοσιακό μοντέλο
έγγαμου βίου να συμπληρώνεται από εναλλακτικές μορφές συμβίωσης.

Η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται ότι μια ολοένα και πιο εξατομικευμένη συμπεριφορά 
μεταβάλλει την πίστη των ατόμων στους κοινωνικούς θεσμούς, όπως είναι τα συστήματα 
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κοινωνικής ασφάλειας, και θα ασκήσει πίεση στη συζήτηση περί επαναπροσδιορισμού της 
αλληλεγγύης και κοινωνικής εξισορρόπησης.

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Ο γηράσκων πληθυσμός αναμένεται να επιφέρει αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες –κυρίως 
στις δαπάνες για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια μέριμνα– στα 
περισσότερα κράτη μέλη έως το 2050 βάσει των υφιστάμενων πολιτικών. Το πιθανό 
αντιστάθμισμα από την εξοικονόμηση πόρων στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση 
ενδέχεται να είναι περιορισμένο λόγω των αυξημένων επενδύσεων στη διά βίου μάθηση.

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι η είσπραξη φόρων επηρεάστηκε από τις διαρθρωτικές εξελίξεις 
και τις εντεινόμενες προκλήσεις, όπως η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο 
επίπεδο και η αυξανόμενη κινητικότητα των παραγόντων παραγωγικότητας, και τονίζει 
συνεπώς την ανάγκη εξέτασης εναλλακτικών και εύρωστων φορολογικών βάσεων.

Οικονομικές εξελίξεις

Σήμερα ο κόσμος χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή ανοικτό 
εμπόριο σε ταχύτερους ρυθμούς και ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα έντονες 
ανταγωνιστικές πιέσεις που αναγκάζουν τις εταιρείες να είναι πιο ευέλικτες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η διεύρυνση της αγοράς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η πιθανή ετήσια 
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕγχΠ θα μειωθεί τις επόμενες δεκαετίες.

Στο μέλλον θα μεταβληθούν οι πηγές οικονομικής ανάπτυξης: η απασχόληση θα συνεισφέρει 
θετικά έως το 2010 και μετά το 2030 σε μεγάλο βαθμό αρνητικά, ενώ η παραγωγικότητα της 
εργασίας θα καταστεί η κυρίαρχη και ενίοτε η μόνη πηγή ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, 
προκειμένου να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, θα χρειαστούν μεγαλύτερες 
επενδύσεις στην έρευνα και στην τεχνολογία.

Η μεταβολή της ηλικιακής διάρθρωσης του εργατικού δυναμικού μπορεί να τροποποιήσει τη 
σύνθεση της κατανάλωσης και της εσωτερικής ζήτησης, επιφέροντας ενδεχομένως 
ανακατανομές μεταξύ των διαφόρων τομέων, γεγονός που θα απαιτήσει αύξηση της 
κινητικότητας μεταξύ θέσεων απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθούν τα ολοένα 
αυξανόμενα κρούσματα λάθος ατόμου σε λάθος θέση εργασίας με ακόμη χαμηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης.

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Η παγκοσμιοποίηση θα οδηγήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές σε τομείς και περιφέρειες, καθώς 
και αλλαγές στα μοτίβα και στα επίπεδα απασχόλησης, και, κατ’ αναλογία, στις πολιτικές που 
αποσκοπούν σε υψηλότερα επίπεδα ευελισφάλειας· τονίζει ότι η κύρια πρόκληση είναι η 
επίτευξη οικονομικής ευελιξίας με καλύτερη κοινωνική προστασία, προκειμένου να 
διαμορφωθεί ένα περιβάλλον ικανό να αξιοποιήσει πλήρως τις προσφερόμενες ευκαιρίες· 
αναγνωρίζει την ανάγκη για καταρτισμένο και προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό, 
συνδυάζοντας ως εκ τούτου τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας με την επένδυση 
στη διά βίου μάθηση για βελτίωση της απασχολησιμότητας.

Αυτό επίσης σημαίνει ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης κυρίως για τα άτομα 
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χαμηλής κατάρτισης.

Η αγορά εργασίας συνιστά τον καίριο παράγοντα για μια επιτυχή προσαρμογή των 
πολιτικών, δεδομένου ότι σε τελική ανάλυση η οικονομική παραγωγή μιας χώρας καθορίζει 
την ικανότητά της να διατηρεί κοινωνικές παροχές υψηλής ποιότητας.

Με σταθερούς ρυθμούς μετανάστευσης, το εργατικό δυναμικό θα μειωθεί από 227 
εκατομμύρια άτομα το 2005 σε 183 εκατομμύρια το 2050· το ποσοστό απασχόλησης θα 
ανέλθει σε 70% το 2020, κυρίως λόγω των υψηλών ποσοστών απασχόλησης μεταξύ 
γυναικών, εξαιτίας πρωτίστως της συνταξιοδότησης μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών σε 
περιοχές με χαμηλά ποσοστά απασχόλησης· ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων ατόμων 
θα αυξηθεί κατά 20 εκατομμύρια έως το 2017, αλλά στη συνέχεια θα μειωθεί κατά 30 
εκατομμύρια έως το 2050.

Αυτό επίσης θα οδηγήσει σε χαμηλότερα ποσοστά ανέργων, και κατά συνέπεια οι δαπάνες 
για τα επιδόματα ανεργίας θα μειωθούν κατά περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕγχΠ το 
2050. Πρόκειται για μείωση πολύ περιορισμένη και σχετικά μικρή και δεν θα αντισταθμίσει 
τις υψηλότερες δαπάνες σε άλλους τομείς.

Η μείωση του αριθμού των ατόμων που συνιστούν το εργατικό δυναμικό θα επιφέρει μείωση 
του συνολικού αριθμού ωρών εργασίας. Για αντιστάθμιση αυτής της εξέλιξης, απαραίτητη 
είναι η αύξηση του συνόλου των ωρών εργασίας των υπόλοιπων εργαζομένων ή μείωση του 
αριθμού των ατόμων που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργοποίηση 
όλων των ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Υπό 
αυτό το πρίσμα, είναι πρόδηλη η ανάγκη συνδυασμού των οικονομικών ρόλων των γυναικών 
με τρόπους δίκαιους και αποτελεσματικούς και απαιτούνται αλλαγές στην παροχή των 
βασικών οικιακών υπηρεσιών όπως η παιδική μέριμνα, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να 
συνδυάζουν την εργασία με την οικογένεια.

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς ευκαιρίες απασχόλησης 
για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με τα κατάλληλα προσόντα. Συνεπώς, πρέπει να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας, να προωθηθεί η διά βίου μάθηση, η παροχή 
ευέλικτων επιλογών συνταξιοδότησης και να θεσπισθούν υγιείς εργασιακές συνθήκες.

Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 
εξελίξεις ως μια ευκαιρία προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Εξελίξεις σχετικά με τη δημογραφική γήρανση

Η γήρανση του πληθυσμού θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στις δημόσιες δαπάνες και σε 
ορισμένες κατηγορίες φορολογικών εσόδων, καθώς παράλληλα η παγκοσμιοποίηση θα 
καταστήσει ολοένα και δυσκολότερη την είσπραξη φόρων από κινητές φορολογικές βάσεις.

Πολλά από τα προβλεπόμενα οφέλη όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής θα προκύψουν από τα 
χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε μεγαλύτερες ηλικίες, γεγονός που θα μεταβάλει τη 
σχέση της διάρκειας της σύνταξης με τη διάρκεια της απασχόλησης.
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Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι μία από τις βασικές προκλήσεις θα είναι η χάραξη 
πολιτικών για την αγορά εργασίας και μεταρρυθμίσεων στα συστήματα φορολόγησης και 
επιδομάτων με σκοπό να αυξηθεί η προσφορά απασχόλησης, καθώς και περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεων του κράτους πρόνοιας που να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών με δεδομένο έναν γηράσκοντα πληθυσμό.

Συντάξεις

Η δημογραφική εξέλιξη θα επιφέρει αύξηση των δημόσιων δαπανών για τις συντάξεις σε όλα 
τα κράτη μέλη. Η αύξηση αυτή μπορεί να περιοριστεί με μερική μετατόπιση των συντάξεων 
γήρατος σε συστήματα ιδιωτικής χρηματοδότησης, αλλά μια εντονότερη εστίαση σε 
συνταξιοδοτικά συστήματα ιδιωτικής χρηματοδότησης θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις και 
μορφές κινδύνου, καθώς και την ανάγκη επαρκούς ρύθμισης των ιδιωτικών ταμείων 
συντάξεων.

Τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα στα κράτη μέλη είναι –αν και σε διαφορετικό βαθμό το 
καθένα– συστήματα που ιστορικά έχουν εξελιχθεί βάσει του αποκαλούμενου μοντέλου του 
άνδρα-κουβαλητή της οικογένειας, δηλαδή στηρίζονται έντονα στο οικογενειακό μοντέλο.

Θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να γίνει ο επανασχεδιασμός των παραδοσιακών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων που βασίζονται σε συστηματικές αξιολογήσεις κινδύνου, 
ξεκινώντας από την υπόθεση μιας τυπικής τυποποιημένης πορείας ζωής, με δεδομένη την 
τρέχουσα τάση η υποτιθέμενη τυποποιημένη πορεία ζωής να μεταβάλλεται ταχύτατα και να 
καθίστανται ολοένα και πιο συνήθεις οι λεγόμενες «βιογραφίες-συρραφή», επιφέροντας τον 
νέο κοινωνικό κίνδυνο της αυξανόμενης έλλειψης προβλεψιμότητας για πολλά άτομα και 
ευάλωτες ομάδες συγκεκριμένα, ιδιαίτερα τους μετανάστες, τους εργαζόμενους χαμηλής 
κατάρτισης και τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. Οι ασταθείς εργασιακές πορείες 
επηρεάζουν σημαντικά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ατόμων και στα περισσότερα 
επαγγέλματα οι διακοπές στη ροή του επαγγελματικού βίου είναι ζημιογόνες για τη 
σταδιοδρομία του ατόμου και τα επίπεδα των αποδοχών του.

Είναι κυρίως οι γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά, εκουσίως ή ακουσίως, υπό την πίεση 
πολιτιστικών προτύπων συμπεριφοράς και κοινωνικών προτύπων ή λόγω της χαμηλής 
ποιότητας ή της απουσίας υπηρεσιών μέριμνας παιδιών. Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται από 
τη θέσπιση όρων άδειας μητρότητας σε πολλά κράτη μέλη, όπου ορίζεται ότι οι γυναίκες 
οφείλουν να διακόψουν την εργασία τους· τονίζει την ανάγκη αποζημίωσης των γυναικών για 
την απώλεια που αυτό συνεπάγεται για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να τους 
παράσχει μια πραγματική επιλογή να τεκνοποιούν χωρίς να φοβούνται πιθανή οικονομικά 
μειονεκτική θέση.

Εξελίξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Η ηλικία αυτή καθεαυτή δεν συνιστά αιτιακό παράγοντα δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, 
αλλά ένας γηράσκων πληθυσμός θα ασκήσει πίεση για αυξημένες δημόσιες δαπάνες, με 
συνέπεια την αύξηση των δημόσιων δαπανών για υγειονομική περίθαλψη κατά 1,5-2 
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕγχΠ στα περισσότερα κράτη μέλη έως το 2050.

Μεγάλος είναι ο αντίκτυπος ενός γηράσκοντος πληθυσμού στη μακροχρόνια μέριμνα, κυρίως 
λόγω της αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων και της αύξησης της ανάγκης για 
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μακροχρόνια μέριμνα, που θα επιφέρουν αύξηση κατά 0,5-1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕγχΠ.

Επιπλέον, στα νοικοκυριά θα είναι σε μικρότερο βαθμό διαθέσιμη η άτυπη μέριμνα, λόγω της 
τάσης δημιουργίας μικρότερων οικογενειών και της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα η αύξηση της μακροχρόνιας μέριμνας να είναι 
υψηλότερη από την προβλεπόμενη λόγω της ανάγκης για περισσότερη επίσημη μέριμνα.

Με δεδομένο έναν γηράσκοντα πληθυσμό, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης για όλους θα 
αυξήσει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που –καθώς η αύξηση των 
εισφορών δεν συνιστά επιλογή– θα επισπεύσει την τάση μείωσης του αριθμού υπηρεσιών 
δημόσιας χρηματοδότησης σε έναν ελάχιστο πυρήνα ζωτικών υπηρεσιών, προκαλώντας μιας 
μόνιμη συζήτηση για το μέγεθος αυτού του πυρήνα. Άτομα με τη δυνατότητα απομάκρυνσης 
από το καθεστώς αλληλεγγύης θα μπορούν να αποχωρούν από τα δημόσια συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης και να αναζητήσουν περισσότερες και καλύτερης ποιότητας 
υπηρεσίες σε ιδιωτικούς φορείς υγειονομικής μέριμνας, γεγονός που θα ασκήσει επιπρόσθετη 
πίεση στη δημόσια χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα λιγότερες 
υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας, επιδεινώνοντας έτσι την πίστη των ατόμων στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και ασκώντας πίεση στην έννοια της αλληλεγγύης.

Βασικές σκέψεις της εισηγήτριας

Οι δημογραφικές πιέσεις που προκαλούνται από τη γήρανση του πληθυσμού και τις
διαφοροποιημένες πληθυσμιακές δομές –σε συνδυασμό με τη λιτή δημοσιονομική 
πραγματικότητα– αναγκάζουν τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα στοιχεία των 
παραδοσιακών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα, τα προγράμματα αγοράς εργασίας και οι πολιτικές στους τομείς της υγείας και 
της εκπαίδευσης.

Πιθανές λύσεις για περιορισμό αυτής της εξέλιξης είναι τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής 
στο εργατικό δυναμικό, ειδικά για την ηλικιακή ομάδα 55-65 ετών και για τις γυναίκες, όπου 
τα ποσοστά απασχόλησης είναι επί του παρόντος κατά πολύ χαμηλότερα. Αυτό προϋποθέτει 
επαρκείς δυνατότητες για τις γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή, 
ιδιαίτερα υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και ολοήμερα σχολεία, τη βελτίωση των ευκαιριών 
απασχόλησης και των συνθηκών για άτομα με αναπηρίες, καθώς και εντατικότερες 
προσπάθειες καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Για την επίτευξη αυτού, 
απαιτείται η εφαρμογή της ατζέντας της Λισαβόνας να εστιάζει στην προσφορά θέσεων 
απασχόλησης στα άτομα, με αξιοπρεπή αμοιβή και άλλα κίνητρα για την εργασία.

Η παράλληλη διασφάλιση μιας βιώσιμης και επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης και 
συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τους κατοίκους των κρατών μελών τις επόμενες δεκαετίες 
συνιστά έργο που απαιτεί δράση σε όλα τα επίπεδα στην κοινωνία, την κυβέρνηση, τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
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