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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Ομάδα «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης»
προς : την ΕΜΑ/το Συμβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Θέμα : Μελέτη της Eurostat για το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό αντίκτυπο των 

συνταξιοδοτικών δαπανών
- Έκδοση

1. Στις 18 Αυγούστου 2010, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την προαναφερόμενη έκθεση 

(12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. H Ομάδα «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης» εξέτασε την έκθεση στις συνεδριάσεις 

της στις 7 και 23 Σεπτεμβρίου, 26 Οκτωβρίου, 9 και 25 Νοεμβρίου 2010.

3. Ως αποτέλεσμα της εξέτασης η Ομάδα «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης»

συμφώνησε για το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που περιέχεται στο έγγραφο 

16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Καλείται ως εκ τούτου η ΕΜΑ (1ο τμήμα) να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να εκδώσει, στα 

σημεία «Α» της ημερήσιας διάταξης μίας από τις προσεχείς του συνόδους, τα 

συμπεράσματα που περιέχονται στο Παράρτημα του παρόντος εγγράφου.

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ EUROSTAT ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη μελέτη της Eurostat για το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό αντίκτυπο των 
συνταξιοδοτικών δαπανών (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. ΑΝΗΣΥΧΕΙ σοβαρά λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των δαπανών για τις συντάξεις του 
προσωπικού της ΕΕ στο μέλλον, από 1.235 εκατομμύρια ευρώ το 2010 σε 2.490 εκατομμύρια 
ευρώ μέχρι το 2045, σε σταθερές τιμές.

3. ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η εξέλιξη του συνόλου των συνταξιοδοτικών δαπανών που 
χρηματοδοτούνται πλήρως ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να εξεταστεί 
δεόντως ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα τόσο του συνταξιοδοτικού συστήματος όσο 
και του προϋπολογισμού της ΕΕ.

4. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι στις συντάξεις εφαρμόζεται η αρχή της παραλληλίας και ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση προς τα εθνικά συστήματα συνταξιοδότησης· αυτή η 
παραλληλία θα πρέπει να ακολουθεί τους στόχους που έθεσε η Επιτροπή στην Πράσινη 
Βίβλο της 7ης Ιουλίου 2010, με τίτλο «Για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά 
συνταξιοδοτικά συστήματα».

5. ΖΗΤΕΙ από την Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 241 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προβεί σε αντικειμενική και ρεαλιστική αξιολόγηση όλων των
στοιχείων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Ειδικότερα θα 
πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα στοιχεία:

i. ηλικία συνταξιοδότησης,

ii. ρυθμός συσσώρευσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,

iii. βάση υπολογισμού της σύνταξης,

iv. μέγιστο δυνατό ποσοστό σύνταξης,

v. ποσοστό συμμετοχής του προσωπικού,
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vi. πρόσληψη και καθεστώς απασχόλησης συμβασιούχων υπαλλήλων,

vii. ετήσια προσαρμογή των συντάξεων,

viii. ενδεχόμενη σύσταση πραγματικού ταμείου συντάξεων,

ix. ατομικός ρυθμός μισθολογικής εξέλιξης,

x. κίνητρα για ιδιωτικές συντάξεις.

6. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, να δώσει προσοχή, μεταξύ άλλων, 
στα εξής:

i. την αυξανόμενη ανισότητα ανάμεσα στις παροχές των δημόσιων υπαλλήλων και τις 
συντάξεις του ιδιωτικού τομέα,

ii. το κόστος για τους ευρωπαίους φορολογούμενους από τη συνέχιση της παροχής αυτών 
των συντάξεων,

iii. το ρόλο των συντάξεων στη συνολική δέσμη αμοιβών για το προσωπικό της ΕΕ,
iv. τις μελλοντικές ανάγκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά την πρόσληψη και 

διατήρηση προσωπικού,
v. την ανάγκη να εξασφαλιστεί δικαιοσύνη στη μελλοντική παροχή συντάξεων για το 

σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕ,
vi. τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κατανεμηθεί ο κίνδυνος μεταξύ φορολογουμένων 

και εργαζομένων της ΕΕ,
vii. τη γενικότερη εφαρμογή της πολιτικής προσωπικού και ανθρώπινων πόρων της ΕΕ 

ώστε να ενθαρρύνεται η αρμόζουσα αποταμίευση για το μετεργασιακό βίο και η 
παράταση του χρόνου εργασίας.

7. ΖΗΤΕΙ από την Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 241 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρουσιάσει μέχρι τα τέλη του 2011 τις κατάλληλες προτάσεις 
τροποποιήσεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με βάση την παραπάνω 
αξιολόγηση.

________________________


