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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. odnotowuje wpływ światowej recesji na finanse publiczne i szerzej pojętą gospodarkę; 
ponadto jest zdania, że starzenie się populacji w połączeniu ze spadkiem wskaźnika 
urodzeń w Europie stanowi zasadniczą zmianę demograficzną, która wymagać będzie 
reformy systemu opieki społecznej i systemu podatkowego w Europie, w tym systemów 
emerytalnych, gwarancji dobrej opieki starszym pokoleniom oraz unikania procesu 
narastania zadłużenia młodszych pokoleń; zachęca do reformy paktu stabilności i wzrostu, 
aby państwa członkowskie mogły spełnić zobowiązanie uczynienia swych systemów 
emerytalnych bardziej trwałymi;

2. zauważa, że liczne kwestie dotyczące demograficznych zmian społecznych należą 
wyłącznie do kompetencji państw członkowskich oraz że Wspólnota nie posiada ogólnych 
uprawnień do stanowienia europejskich przepisów odpowiadających na wyzwania, jakie 
stwarzają zachodzące zmiany demograficzne; uznaje potrzebę interwencji ze strony 
państw członkowskich, aby zadbać o stabilność finansów publicznych i zagwarantować, 
że będą one w stanie sprostać zmianom demograficznym;

3. zauważa, że w ostatnich latach wykorzystywano różne formy „księgowości” 
międzypokoleniowej, przewidujące rozwój zadłużenia publicznego w kolejnych dekadach 
i domyślne koszty dla przyszłych pokoleń, co umożliwiło uzyskanie wskaźników 
rozbieżności zrównoważenia, jak np. niezbędny bilans pierwotny, który reprezentuje 
równowagę budżetu strukturalnego konieczną do zapewnienia zrównoważonych 
wydatków publicznych;

4. wzywa Komisję do ciągłego prowadzenia „księgowości” międzypokoleniowej, 
obejmującej dane na temat przyszłego ciężaru zadłużenia i rozbieżności w 
zrównoważeniu finansów publicznych państw członkowskich, a także do podawania 
wyników do wiadomości publicznej w łatwo dostępny i zrozumiały sposób;

5. zauważa, że obecne prognozy dotyczące zadłużenia są alarmujące i przewidują, że dług 
ciążący na przyszłych pokoleniach będzie ogromny, i dlatego wzywa państwa 
członkowskie do zmniejszenia ich strukturalnego deficytu pierwotnego i do dążenia do 
osiągnięcia zrównoważonego wskaźnika zadłużenia;

6. zaleca państwom członkowskim wprowadzenie środków mających na celu zwiększenie 
ogólnej wydajności, a zwłaszcza wydajności w świadczeniu usług w dziedzinie opieki 
społecznej, łącznie z usługami zdrowotnymi i opieką nad osobami starszymi;

7. zauważa, że gdyby te wszystkie lata, o jakie przedłużyło się życie ludzkie, były 
przeżywane w zdrowiu, a nie w chorobie, rozbieżności w zrównoważeniu finansów 
publicznych byłyby – według niektórych obliczeń – o 1,5% PKB mniejsze i w związku z 
tym uważa, że sprawą najwyższej wagi jest zapobieganie problemom zdrowotnym i 
leczenie ich we wczesnym stadium;
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8. podkreśla potrzebę zachęcania do korzystania z prywatnych funduszy emerytalnych oraz 
zagwarantowania, że średnie emerytury wypłacane przez sektor publiczny nie są wyższe, 
ani pod względem składek ani otrzymywanych świadczeń, niż porównywalne emerytury 
wypłacane przez sektor prywatny; zauważa, że fundusze emerytalne w sektorze 
prywatnym odegrają znaczącą rolę w procesie obniżania w przyszłości obciążenia 
związanego z zapewnianiem państwowych świadczeń emerytalnych i podkreśla 
konieczność zastąpienia systemu repartycyjnego systemem kapitałowym; 

9. jest zaniepokojony faktem, że wielu państwom członkowskim nie udało się przeprowadzić 
reformy ich systemów emerytalnych; wzywa Komisję do przedstawienia analizy sytuacji 
we wszystkich państwach członkowskich, podkreślającej długoterminowe ryzyko dla 
każdego państwa członkowskiego;

10. domaga się, aby pełny zakres niefinansowanych zobowiązań emerytalnych w sektorze 
publicznym został ujawniony poprzez uwzględnienie ich w podawanym przez rząd 
wskaźniku długu publicznego do PKB;

11. podkreśla konieczność zwiększenia przez państwa udziału obywateli w rynku pracy za 
pomocą wprowadzenia elastycznych godzin pracy, promowania pracy w niepełnym 
wymiarze godzin i wykonywanej w domu;

12. zachęca państwa członkowskie do wspierania wszystkich rodzin w ramach swych 
systemów podatkowych i świadczeń społecznych oraz wspieranie świadczenia usług 
opieki nad dziećmi rodzinom z małymi dziećmi;

13. zachęca państwa członkowskie do zlikwidowania w sferze podatków i emerytur 
wszystkich czynników, które zniechęcają osoby starsze do dalszej pracy po osiągnięciu 
wieku emerytalnego, a także popiera skuteczne mechanizmy wsparcia i odnośne 
inicjatywy, ponieważ wpływ starzenia się uzależniony jest od stopnia zatrudnienia i 
średniej liczby godzin pracy;

14. jest zdania, że – biorąc pod uwagę tendencje demograficzne – istnieje potencjał rozwoju 
trwałych i przyzwoitych miejsc pracy w dziedzinie świadczeń socjalnych i opieki 
zdrowotnej.
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