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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. neemt kennis van de gevolgen van de mondiale recessie voor de overheidsfinanciën en de 
economie in het algemeen; is voorts van mening dat een vergrijzende bevolking samen 
met een dalend geboortecijfer in Europa een fundamentele demografische verandering 
betekent waarop met een hervorming van de verzorgings- en belastingstelsels in Europa 
zal moeten worden gereageerd, waaronder van de pensioenstelsels, en waarbij een goede 
zorg aan de oudere generaties moet worden geboden terwijl een opeenhoping van 
schulden voor de jongere generaties moet worden vermeden; moedigt een hervorming van 
het stabiliteits- en groeipact aan, zodat de lidstaten kunnen voldoen aan hun verplichting 
om hun pensioenstelsels duurzamer te maken;

2. stelt vast dat tal van vraagstukken die verband houden met demografische veranderingen 
in de samenleving, uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat de 
Gemeenschap geen algemene bevoegdheid bezit om voorschriften met betrekking tot 
demografische veranderingen vast te stellen; beseft dat elke lidstaat maatregelen moet 
nemen om voor duurzame overheidsfinanciën te zorgen waarmee adequaat op 
demografische veranderingen kan worden ingespeeld;

3. constateert dat in de afgelopen jaren gebruik is gemaakt van verschillende 
generatieoverschrijdende boekhoudmethoden waarbij een projectie wordt gegeven van de 
ontwikkeling van de overheidsschuld in de komende decennia en van de impliciete kosten 
voor de komende generaties, die een duidelijk beeld geven van de 
houdbaarheidstekortindicatoren, bij voorbeeld van het vereiste primaire saldo, dat het 
structurele begrotingssaldo weergeeft dat nodig is om de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën te waarborgen;

4.  doet een beroep op de Commissie om continu de resultaten van een 
generatieoverschrijdende boekhoudmethode te verstrekken, met inbegrip van ramingen 
van de toekomstige schuldenlasten en van houdbaarheidstekorten in de overheidsfinanciën 
van de lidstaten en de resultaten op eenvoudig toegankelijke en begrijpelijke wijze 
openbaar te maken;

5. constateert dat de huidige schuldprojecties alarmerend zijn en toekomstige generaties met 
enorme schuldenlasten zullen opzadelen en roept de lidstaten daarom op hun structurele 
primaire tekorten te verminderen en naar een op termijn te verantwoorden 
schuldenpercentage toe te werken;

6. beveelt de lidstaten aan maatregelen te nemen om de productiviteit in het algemeen te 
vergroten, met name de productiviteit in de sociale dienstverlening, waaronder 
volksgezondheidsdiensten en ouderenzorg;

7. stelt vast dat indien de bevolking gedurende alle jaren waarmee de gemiddelde 
levensverwachting is gestegen gezond zou blijven het houdbaarheidstekort van de 
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overheidsfinanciën volgens sommige berekeningen 1,5% van het BNP lager zou zijn, 
zodat het van het grootste belang is gezondheidsproblemen te voorkomen en ze 
vroegtijdig te behandelen;

8. onderstreept dat particuliere pensioenvoorziening moet worden aangemoedigd en dat 
ervoor moet worden gezorgd dat de pensioenen in de overheidssector zowel qua premie-
als qua uitkeringsniveau niet aantrekkelijker zijn dan vergelijkbare pensioenen in de 
particuliere sector; merkt op dat particuliere pensioenfondsen een belangrijke rol zullen 
spelen bij het verlichten van de toekomstige lasten als gevolg van de uitkering van 
algemene ouderdomspensioenen, onderstreept de noodzaak het op basis van het 
omslagprincipe functionerende stelsel te vervangen door stelsels met kapitaaldekking;

9. is er bezorgd over dat een groot aantal lidstaten heeft nagelaten hun pensioenstelsels te 
hervormen; verzoekt de Commissie om een analyse van de situatie in alle lidstaten met 
speciale aandacht voor de risico's op de lange termijn voor elke lidstaat;

10. wenst dat een duidelijk beeld wordt gegeven van de volledige omvang van de niet-gedekte 
pensioenverplichtingen in de overheidssector door deze op te nemen in de 
overheidsschuldquote (op basis van het BBP);

11 benadrukt dat de lidstaten de arbeidsmarktparticipatie moeten vergroten door middel van
flexibele werktijden, de bevordering van deeltijdwerk en telewerk;

12. moedigt de lidstaten ertoe aan gezinnen te ondersteunen in hun belasting- en 
uitkeringsstelsels en te bevorderen dat gezinnen met kleine kinderen een beroep op 
kinderopvang kunnen doen;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan alle belemmeringen weg te nemen, met name op het gebied 
van belastingen en pensioenen, die oudere mensen ervan weerhouden na de 
pensioengerechtigde leeftijd door te werken en pleit voor doeltreffende 
ondersteuningsmechanismen en stimulansen, aangezien de gevolgen van de vergrijzing 
afhangen van het werkgelegenheidspercentage en het gemiddelde aantal arbeidsuren;

14. is van oordeel dat er met het oog op de demografische ontwikkelingen een groot 
potentieel voor de ontwikkeling van duurzame banen op het gebied van sociale en 
gezondheidszorgdiensten bestaat.
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