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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва въздействието на глобалната рецесия върху публичните финанси и 
икономиката в по-широк план; освен това счита, че застаряването на населението, в 
съчетание с намаляващата раждаемост в Европа, представляват ключова 
демографска промяна, която ще изисква реформа на социалните и фискалните 
системи в Европа, включително пенсионните системи, като се осигурят 
необходимите грижи за по-възрастното население и същевременно се избягва 
увеличаване на тежестта, свързана с дълга, за по-младите поколения; насърчава 
провеждането на реформа на Пакта за стабилност и растеж с цел държавите-членки 
да могат да изпълнят задължението си за по-устойчиви пенсионни системи;

2. отбелязва, че многобройните въпроси, свързани с демографските промени в 
обществото, попадат изключително в компетенциите на държавите-членки и че 
няма общи правомощия на равнището на Общността за определяне на европейски 
правила за разрешаване на проблема с демографските промени; признава 
необходимостта от това всяка държава-членка да предприеме действия, за да 
гарантира устойчивостта на своите публични финанси и способността адекватно да 
управлява демографските промени;

3. отбелязва, че през последните години се използват различни начини за отчитане, 
свързано с поколенията, прогнозиране на развитието на публичния дълг през 
следващите десетилетия и на скритите разходи за бъдещите поколения, които 
подчертават показателите за липса на устойчивост, например изискваното първично 
салдо, представляващо структурното салдо на бюджета, което е необходимо, за да 
гарантира устойчивост на публичните финанси;

4. призовава Комисията да осигури постоянно отчитане, свързано с поколенията, 
включително прогнози за бъдещите тежести във връзка с дълга и липсата на 
устойчивост на публичните финанси на държавите-членки, и да публикува 
резултатите, които да са леснодостъпни и разбираеми;

5. отбелязва, че настоящите прогнози за дълга са обезпокоителни и ще натрупат 
огромна тежест във връзка с дълга върху плещите на бъдещите поколения; ето защо 
призовава държавите-членки да намалят структурните си първични дефицити и да 
се стремят към устойчиво съотношение на дълга;

6. препоръчва на държавите-членки да предложат мерки за повишаване на общата 
производителност и по-специално производителността при предоставянето на 
социални услуги, включително здравни услуги и грижи за по-възрастните;

7. отбелязва, че ако увеличената продължителност на живота се характеризира с добро 
здравословно състояние, вместо с боледувания, липсата на устойчивост на 
публичните финанси би намаляла, според някои прогнози, с 1,5% от БВП и 
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следователно предотвратяването на проблемите със здравето и разрешаването им на 
по-ранен етап е от изключително важно значение;

8. подчертава, че е необходимо да се насърчава частното пенсионно осигуряване и да 
се гарантира, че средните пенсии в публичния сектор не са по-щедри, по отношение 
на вноските и обезщетенията, отколкото съпоставимите пенсии в частния сектор; 
отбелязва, че частните пенсионни фондове ще играят важна роля за намаляването на 
бъдещата тежест, свързана с осигуряването на държавни пенсии; подчертава 
необходимостта от това, настоящата пенсионна система на базата на разпределение 
да бъде заменена с капиталово финансирани системи; 

9. изразява загрижеността си относно неуспеха на много държави-членки да 
реформират своите пенсионни системи; призовава Комисията да представи анализ 
на положението във всички държави-членки, като очертае дългосрочните рискове за 
всяка отделна държава-членка;

10. изисква изясняване на пълния размер на нефинансираните пенсионни задължения 
на публичния сектор, като задълженията бъдат включени в съотношението на 
държавния дълг спрямо БВП;

11. подчертава необходимостта от това държавите-членки да увеличат участието на 
пазара на труда чрез гъвкаво работно време, насърчаване на почасовия труд и 
работата от дома;

12. насърчава държавите-членки да подпомагат всички семейства в рамките на своите 
данъчни системи и системи за обезщетения и да предоставят услуги, свързани с 
грижи за деца, на семействата с малки деца;

13. насърчава държавите-членки да премахнат всички демотивиращи фактори, особено 
свързаните с данъците и пенсиите, които възпират възрастните хора да продължат 
да работят, след като навършат пенсионна възраст; насърчава ефективните 
механизми и стимули за подкрепа, тъй като въздействието на застаряването на 
населението зависи от равнището на заетост и средният брой часове работно време;

14. счита, че предвид демографските тенденции има голям потенциал за развитие на 
устойчиви работни места с достойни условия на труд в областта на социалните и 
здравните услуги;
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