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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare invită Comisia pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă următoarele sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată impactul recesiunii globale asupra finanțelor publice și a sectorului economic; 
consideră, de asemenea, că, în Europa, îmbătrânirea populației asociată cu scăderea 
natalității reprezintă o schimbare demografică fundamentală ce necesită o reformă a 
sistemelor europene fiscale și de asistență socială, inclusiv a sistemelor de pensii, 
asigurând o bună îngrijire a generațiilor în vârstă și evitând, totodată, acumularea de 
datorii pentru generațiile mai tinere; încurajează reforma Pactului de stabilitate și creștere 
pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor statelor membre de reformare sustenabilă a 
sistemelor lor de pensii;

2. constată că numeroase probleme legate de schimbările demografice în societate se află 
exclusiv în competența statelor membre, și că nu există o competență generală la nivel 
comunitar pentru stabilirea de norme europene în acest domeniu; recunoaște că este 
necesar ca fiecare stat membru să ia măsuri pentru a garanta un grad de stabilitate durabilă 
a finanțelor publice și pentru a gestiona corespunzător schimbările demografice;

3. observă că, în ultimii ani, au fost utilizate diferite modalități de analizare a situației 
demografice, proiectând în viitoarele decenii evoluția datoriei publice și transferând 
costurile implicite generațiilor viitoare, evidențiind astfel anumiți indicatori de fiabilitate, 
spre exemplu soldul primar necesar, care reprezintă soldul bugetar structural necesar 
pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice;

4. invită Comisia să furnizeze analize permanente ale situației între generații, inclusiv 
estimări ale viitoarelor datorii publice și ale decalajelor de sustenabilitate în finanțele
publice ale statelor membre și să publice rezultatele de o manieră ușor accesibilă și 
inteligibilă;

5. observă că actualele proiectări ale datoriei publice sunt îngrijorătoare și vor acumula o 
datorie imensă pentru viitoarele generații și, prin urmare, invită statele membre să reducă 
deficitele fundamentale structurale și să se orienteze către niveluri mai sustenabile ale 
datoriei;

6. recomandă ca statele membre să aplice măsuri de creștere a productivității generale și, în 
special, a productivității serviciilor de asistență socială, inclusiv a serviciilor de asistență 
medicală și a acordării de îngrijiri persoanelor în vârstă;

7. observă că, în cazul în care anii suplimentari adăugați în timp la speranța de viață ar fi ani 
fără probleme de sănătate, decalajul dintre finanțele publice ar fi, după unele calcule, cu 
1,5% din PIB mai mic și, prin urmare, este deosebit de important ca problemele de 
sănătate să fie prevenite și tratate într-o fază timpurie;

8. subliniază că este necesară încurajarea regimului pensiilor private și asigurarea faptului 
că, în medie, pensiile din sectorul public nu sunt mai generoase, în ceea ce privește 
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contribuțiile și beneficiile, decât pensiile comparabile din sectorul privat; constată că 
fondurile alocate pensiilor din sectorul privat vor juca un rol important în diminuarea 
viitoarei obligații de a asigura pensii de stat și subliniază necesitatea de a înlocui sistemul 
finanțat prin repartizare („pay-as-you-go”) cu sisteme finanțate prin capitalizare; 

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la eșecul multor state membre de a reforma sistemele de 
pensii; invită Comisia să prezinte o analiză a situației în toate statele membre, evidențiind 
riscurile pe termen lung pentru fiecare stat membru;

10. solicită ca întregul regim al drepturilor de pensie din sectorul public fără rezervă de 
fonduri să fie expus prin includerea sa în ponderea datoriei publice în PIB;

11. subliniază necesitatea pentru statele membre de a crește rata participării pe piața muncii 
prin instituirea de orare flexibile și prin promovarea muncii cu fracțiune de normă și a 
muncii la domiciliu;

12. încurajează statele membre să acorde sprijin familiilor prin intermediul sistemelor fiscale 
și de protecție socială și să promoveze oferirea de servicii de îngrijire a copiilor pentru 
familiile cu copii mici;

13. încurajează statele membre să elimine orice impediment, în special privind regimul fiscal 
și cel al pensiilor, pentru ca persoanele vârstnice să poată lucra și după ce au împlinit 
vârsta de pensionare și încurajează instituirea de mecanisme și stimulente eficiente de 
sprijin, dat fiind că impactul îmbătrânirii populației depinde de rata de ocupare a forței de 
muncă și de numărul mediu de ore de lucru;

14. consideră că, ținând cont de tendințele demografice, există un mare potențial de dezvoltare 
de locuri de muncă sustenabile și decente în domeniul serviciilor sociale și de sănătate.
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