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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. gør opmærksom på betydningen af den globale økonomiske krise for de offentlige 
finanser og økonomien som helhed; mener desuden, at en aldrende befolkning 
sammenholdt med faldende fødselstal i Europa udgør en afgørende demografisk ændring, 
som vil kræve reform af Europas velfærds- og skattesystemer, herunder 
pensionsordninger, der skal sikre, at der ydes god omsorg for ældre generationer, samtidig 
med at det undgås at ophobe en gældsbyrde for yngre generationer; opfordrer til reform af 
stabilitets- og vækstpagten, så medlemsstaterne kan opfylde deres forpligtelser til at skabe 
mere bæredygtige pensionssystemer;

2. bemærker, at mange spørgsmål i forbindelse med de demografiske ændringer i samfundet 
henhører under medlemsstaternes enekompetence, og at der ikke eksisterer nogen generel 
fællesskabskompetence på dette område; anerkender behovet for, at hver enkelt 
medlemsstat træffer foranstaltninger til at sikre, at landets offentlige finanser er 
bæredygtige, og at de kan tackle demografiske ændringer tilfredsstillende;

3. gør opmærksom på, at man i de seneste år har anvendt forskellige metoder til 
generationsopgørelser samt udskudt den offentlige gæld til de næste årtier og 
omkostningerne til kommende generationer, hvilket fremhæver indikatorerne for 
holdbarhedsgab, for eksempel den nødvendige primærsaldo, der udgør den strukturelle 
saldo, der er nødvendig for at sikre de offentlige finansers bæredygtighed;

4. opfordrer Kommissionen til løbende at udarbejde generationsopgørelser, herunder 
estimater over fremtidige gældsbyrder og holdbarhedsgab i medlemsstaternes offentlige 
finanser, og at gøre resultaterne offentligt tilgængelige, således at det er let at få adgang til 
dem og forstå dem;

5. gør opmærksom på, at de nuværende gældsprognoser er alarmerende og vil opbygge store 
gældsbyrder for de kommende generationer, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
mindske deres strukturelle primære underskud og tilstræbe en bæredygtig gældsratio;

6. anbefaler, at medlemsstaterne foreslår foranstaltninger til at øge den generelle 
produktivitet og navnlig produktiviteten inden for velfærdssystemet, herunder 
sundhedsvæsenet og ældreplejen;

7. gør opmærksom på, at hvis alle de år, levetiden forlænges med, var raske i stedet for syge, 
ville holdbarhedsgabet i de offentlige finanser i henhold til en række beregninger blive 
nedbragt med 1,5 % af BNP, og det er derfor af afgørende betydning at forebygge 
helbredsproblemer og behandle dem tidligere i forløbet;

8. understreger behovet for at fremme private pensionsordninger og sikre, at 
pensionsordninger i den offentlige sektor ikke er mere generøse, både hvad angår bidrag 
og ydelser, end sammenlignelige private pensionsordninger; bemærker, at private 
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pensionsfonde vil spille en afgørende rolle i nedbringelsen af den byrde, som offentlige 
pensionsydelser vil udgøre fremover, og understreger behovet for at erstatte ordningen 
med løbende finansiering med opsparingsbaserede ordninger; 

9. er bekymret over mange medlemsstaters manglende evne til at ændre deres 
pensionssystemer; opfordrer Kommissionen til at forelægge en analyse af situationen i alle 
medlemsstater med særligt fokus på de langsigtede risici for hver medlemsstat;

10. anmoder om, at der redegøres for det fulde omfang af ufinansierede pensionsforpligtelser i 
den offentlige sektor ved at medtage dem i den offentlige gældskvote;

11. understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne øger deltagelsen på arbejdsmarkedet 
gennem fleksible arbejdstider, fremme af deltidsarbejde og hjemmearbejdspladser;

12. opfordrer medlemsstaterne til at støtte alle familier i deres skatte- og ydelsessystemer og 
fremme pasningsordninger til familier med små børn;

13. opfordrer medlemsstaterne til, navnlig på skatte- og pensionsområdet, at fjerne alle 
motivationshæmmende faktorer for, at ældre bliver på arbejdspladsen efter 
pensionsalderen, og opfordrer til effektive støttemekanismer og -incitamenter, da 
konsekvenserne af den øgede gennemsnitsalder afhænger af beskæftigelsesgraden og det 
gennemsnitlige antal arbejdstimer;

14. mener, at der i betragtning af de demografiske tendenser er store muligheder for at udvikle 
bæredygtige og anstændige stillinger i social- og sundhedssektoren.
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