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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie dosah globálnej recesie na verejné financie a hospodárstvo v širšom 
zmysle; okrem toho sa domnieva, že starnutie obyvateľstva spolu s klesajúcou 
pôrodnosťou v Európe predstavuje podstatnú demografickú zmenu, ktorá si bude 
vyžadovať reformu systémov sociálnej starostlivosti a daňových systémov v Európe 
vrátane dôchodkových systémov poskytujúcich dobrú starostlivosť starším generáciám, 
pričom sa treba vyhnúť hromadeniu dlhového zaťaženia pre mladšie generácie; podporuje 
reformu Paktu o stabilite a raste, aby členské štáty mohli splniť svoj záväzok dosiahnuť 
vyššiu udržateľnosť svojich dôchodkových systémov;

2. berie na vedomie, že mnohé otázky súvisiace s demografickou zmenou v spoločnosti 
patria výlučne do právomoci členských štátov a že neexistuje všeobecná právomoc 
Spoločenstva na stanovenie európskych pravidiel týkajúcich sa riešenia otázky 
demografickej zmeny; uznáva, že je potrebné, aby každý členský štát prijal opatrenia 
na zabezpečenie udržateľnosti svojich verejných financií, ktoré umožnia primeraným 
spôsobom riešiť demografickú zmenu;

3. konštatuje, že v posledných rokoch sa využívali rozličné spôsoby medzigeneračného 
účtovníctva, odhadovania vývoja verejného dlhu v ďalších desaťročiach a nepriamych 
nákladov pre budúce generácie, ktoré zdôrazňujú ukazovatele medzier udržateľnosti, 
napríklad požadované primárne saldo, ktoré predstavuje štrukturálne rozpočtové saldo 
potrebné na zaistenie udržateľnosti verejných financií;

4. vyzýva Komisiu, aby uskutočňovala priebežné medzigeneračné účtovníctvo vrátane 
odhadov budúceho zadlženia a medzier v udržateľnosti verejných financií členských 
štátov a aby výsledky sprístupnila verejnosti ľahko dostupným a zrozumiteľným 
spôsobom;

5. poznamenáva, že aktuálne prognózy vývoja dlhu sú znepokojujúce a spôsobia 
nahromadenie obrovského zadlženia budúcich generácií, a preto vyzýva členské štáty, aby 
znížili svoje primárne štrukturálne deficity a priblížili sa k udržateľnej miere zadlženosti;

6. odporúča, aby členské štáty predložili opatrenia na zvýšenie všeobecnej produktivity 
a najmä produktivity pri poskytovaní služieb sociálnej starostlivosti vrátane 
zdravotníckych služieb a starostlivosti o staršie osoby;

7. konštatuje, že ak by všetky roky predĺženého života boli strávené v zdraví a nie v chorobe, 
rozdiel v udržateľnosti verejných financií by bol podľa niektorých výpočtov o 1,5 % HDP 
nižší, a preto je nanajvýš dôležité, aby sa zdravotným problémom predchádzalo a aby sa 
tieto problémy liečili v skoršom štádiu;

8. zdôrazňuje, že treba podporovať poskytovanie súkromného dôchodkového pripoistenia 
a zabezpečiť, aby priemerné dôchodky v štátnom sektore neboli štedrejšie – pokiaľ ide 
o príspevky aj dávky – ako porovnateľné dôchodky v súkromnom sektore; poznamenáva, 



PE441.298v03-00 4/5 AD\821368SK.doc

SK

že súkromné dôchodkové fondy budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní 
záťaže vyplývajúcej z poskytovania štátnych dôchodkov, zdôrazňuje potrebu nahradiť 
priebežne financovaný dôchodkový systém (systém pay-as-you-go) dôchodkovými 
systémami s kapitálovým financovaním;

9. je znepokojený skutočnosťou, že mnohým členským štátom sa nepodarilo zreformovať 
svoje dôchodkové systémy; vyzýva Komisiu, aby predložila analýzu situácie vo všetkých 
členských štátoch s dôrazom na dlhodobé riziká týkajúce sa každého členského štátu;

10. žiada, aby boli nekryté záväzky súvisiace s dôchodkami vo verejnom sektore jednoznačne 
a v plnom rozsahu zahrnuté do pomeru verejného dlhu k HDP;

11. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty zvýšili účasť na trhu práce prostredníctvom 
pružnej pracovnej doby, podporovaním práce na čiastočný úväzok a práce z domu;

12. vyzýva členské štáty, aby podporovali všetky typy rodiny v rámci svojich daňových 
systémov a systémov sociálnych dávok a presadzovali poskytovanie služieb v oblasti 
starostlivosti o deti rodinám s malými deťmi;

13. nabáda členské štáty, aby odstránili všetky prekážky, najmä pokiaľ ide o dane a dôchodky, 
ktoré odrádzajú starších ľudí od pokračovania v práci po dovŕšení dôchodkového veku, 
a podporuje účinné podporné mechanizmy a stimuly, keďže dosah starnutia závisí 
od miery zamestnanosti a priemerného pracovného času;

14. domnieva sa, že vzhľadom na demografický vývoj existuje v oblasti sociálnych 
a zdravotníckych služieb výrazný potenciál rozvoja udržateľných a dôstojných 
pracovných miest.
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