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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí dopad celosvětové recese na veřejné finance a hospodářství obecně;
kromě toho má za to, že stárnutí obyvatelstva spolu s klesající porodností v Evropě 
představuje podstatnou demografickou změnu, která bude vyžadovat reformu systémů 
sociální péče i daňových a důchodových systémů Evropy a současně poskytování kvalitní
a solidární péče starší generaci bez vytvoření dluhového zatížení nebo nahromadění 
dalších větších problémů pro mladší generace; podporuje reformu Paktu o stabilitě a růstu, 
aby členské státy splnily svůj závazek a zajistily, aby jejich penzijní systémy byly 
udržitelnější;

2. bere na vědomí, že mnohé otázky související s demografickou změnou ve společnosti 
spadají výhradně do pravomoci členských států a že neexistuje obecná pravomoc 
Společenství pro stanovení evropských pravidel, která by se zabývala demografickou 
změnou; uznává, že je zapotřebí, aby každý členský stát přijal opatření k zajištění stability 
svých veřejných financí, jež umožní přiměřeně reagovat na demografickou změnu;

3. poznamenává, že v posledních letech se využívalo rozličných způsobů mezigeneračního 
účtování, odhadování vývoje výše státního dluhu v dalších desetiletích a nepřímých 
nákladů pro budoucí generace, které všechny podtrhují ukazatele mezer udržitelnosti, 
například požadovanou primární rovnováhu, jež představuje výši strukturálního 
rozpočtového salda nutného k zajištění udržitelnosti veřejných financí;

4. vyzývá Komisi, aby prováděla soustavné mezigenerační vyúčtování, včetně odhadů 
budoucího dluhového břemena a mezer udržitelnosti veřejných financí členských států,
a výsledky veřejně zpřístupnila lehce dostupným a srozumitelným způsobem;

5. konstatuje, že aktuální prognózy vývoje dluhu jsou znepokojující a způsobí nahromadění 
obrovského dluhového zatížení příštích generací, a tudíž vyzívá členské státy, aby snížily 
své primární strukturální schodky a dosáhly udržitelné míry zadlužení;

6. doporučuje, aby členské státy podnikly příslušné kroky ke zvýšení celkové produktivity
a zejména produktivity při poskytování sociálních služeb, včetně zdravotních služeb
a péče o starší osoby;

7. konstatuje, že pokud by se prodlužující se délka života prožila ve zdraví a nikoli v nemoci, 
mezera udržitelnosti veřejných financí by dle některých prognóz byla o 1,5 % HDP menší,
a proto mají prevence zdravotních komplikací a jejich ošetření v časnějších fázích zásadní 
význam;

8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat soukromé penzijní připojištění a zajistit, aby důchody 
ve veřejné správě v průměru nebyly vyšší než srovnatelné důchody v soukromé sféře, a to
v případě příspěvků i dávek; konstatuje, že soukromé důchodové fondy budou napříště 
hrát důležitou úlohu při snižování zátěže vyplývající z poskytování státních důchodů; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby byl průběžně financovaný penzijní systém nahrazen systémem 
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založeným na kapitálových fondech; 

9. je znepokojen skutečností, že se mnohým členským státům nepodařilo zreformovat své 
důchodové systémy; vyzývá Komisi, aby předložila analýzu situace ve všech členských 
státech s důrazem na dlouhodobá rizika v každém členském státě;

10. požaduje, aby byly důchodové závazky nezajištěné z veřejného sektoru jednoznačně a 
v celém rozsahu uvedeny tím, že budou zařazeny do poměru veřejného dluhu k HDP;

11. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy zvýšily svou účast na pracovním trhu pomocí 
pružné pracovní doby, podporováním pracovní doby na částečný úvazek a práce z domu;

12. vybízí členské státy, aby podporovaly rodiny v rámci svých daňových systémů a systémů 
sociálních dávek a aby poskytovaly služby rodinám s malými dětmi;

13. vybízí členské státy, aby odstranily všechny překážky, zejména pokud jde o daně
a důchody, které odrazují starší osoby od pokračování v práci po dosažení důchodového 
věku, a podporuje účinné podpůrné mechanismy a pobídky, jelikož dopad stárnutí závisí 
na míře zaměstnanosti a průměrné délce pracovní doby;

14. je toho názoru, že vzhledem k demografickým tendencím zde existuje velký potenciál
k rozvoji udržitelných a důstojných pracovních příležitostí v oblasti sociálních
a zdravotních služeb.
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