
AD\821368SL.doc PE441.298v03-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2010/2027(INI)

14.9.2010

MNENJE
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti
(2010/2027(INI))

Pripravljavec mnenja: Ashley Fox

(*) Pridruženi odbori – člen 50 Poslovnika



PE441.298v03-00 2/5 AD\821368SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\821368SL.doc 3/5 PE441.298v03-00

SL

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da globalna recesija vpliva na javne finance in širše gospodarstvo; poleg tega 
meni, da staranje prebivalstva skupaj z upadanjem stopnje rodnosti v Evropi predstavlja 
bistveno demografsko spremembo, zaradi katere bodo potrebne reforme evropskega 
socialnovarstvenega in davčnega sistema, vključno s pokojninskimi sistemi, tako da bi 
dobro poskrbeli za starejše generacije, vendar se pri tem ne bi nakopičilo breme dolgov za 
mlajše generacije; podpira reformo pakta stabilnosti in rasti, zato da bodo države članice 
lahko izpolnile svojo obveznost in svoje pokojninske sisteme uredile bolj trajnostno;

2. ugotavlja, da so za številna vprašanja v zvezi z demografskimi spremembami v družbi 
pristojne izključno države članice ter da Skupnost nima splošne pristojnosti za uvedbo 
evropskih pravil za obravnavanje teh sprememb; priznava, da morajo vse države članice 
sprejeti ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bodo njihove javne finance vzdržne in da 
se bodo lahko ustrezno soočale z demografskimi spremembami;

3. opozarja, da so v zadnjih letih uporabljali različne načine medgeneracijskega 
računovodstva, s predvidevanjem razvoja javnega dolga v naslednjih desetletjih in 
posledičnih stroškov za prihodnje generacije, pri čemer so poudarjeni kazalniki vrzeli v 
vzdržnosti, na primer zahtevani primarni saldo, ki predstavlja strukturni proračunski saldo, 
potreben za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ;

4. poziva Komisijo, naj zagotovi stalno medgeneracijsko računovodstvo, skupaj z ocenami o 
prihodnjih bremenih dolgov in o vrzelih v vzdržnosti javnih financ držav članic, ter naj da 
rezultate na voljo javnosti v lahko dostopni in razumljivi obliki;

5. opozarja, da so sedanje napovedi dolga zelo zaskrbljujoče in se bo na prihodnje generacije 
nakopičilo izredno veliko breme dolga, ter zato poziva države članice, naj zmanjšajo svoj 
strukturni primarni primanjkljaj in preidejo na vzdržno raven zadolževanja;

6. priporoča, naj države članice predložijo ukrepe za povečanje splošne produktivnosti, zlasti 
produktivnosti pri zagotavljanju storitev socialnega varstva, skupaj z zdravstvenimi 
storitvami in oskrbo za starejše;

7. opozarja, da bi bila vrzel v vzdržnosti javnih financ po nekaterih izračunih za 1,5 % BDP 
manjša, če bi bili ljudje vsa dodatna leta življenjske dobe zdravi, ne bolni, zato je izredno
pomembno, da se težave z zdravjem preprečijo in obravnavajo na zgodnji stopnji;

8. poudarja, da je treba spodbujati zasebne pokojninske sheme in zagotoviti, da javni 
pokojninski sistemi v povprečju ne bodo nič bolj ugodni z vidika prispevkov in prejemkov 
kot primerljivi zasebni pokojninski sistemi; ugotavlja, da bodo imeli zasebni pokojninski 
skladi pomembno vlogo pri zmanjševanju bremena financiranja nacionalnih pokojninskih 
sistemov; poudarja, da je treba sistem financiranja iz tekočih prispevkov nadomestiti s 
kapitalsko financiranimi sistemi; 
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9. je zaskrbljen, ker številnim državam članicam ni uspelo izvesti reforme pokojninskega 
sistema; poziva Komisijo, naj predstavi analizo razmer v vseh državah članicah, pri tem 
pa opozori na dolgoročna tveganja za vsako državo članico;

10. zahteva, da se vse obveznosti iz javnih pokojninskih shem brez skladov pojasnijo tako, da 
se vključijo v razmerje med javnim dolgom in BDP;

11. poudarja, da morajo države članice povečati udeležbo na trgu dela s prilagodljivim 
delavnikom ter spodbujanjem krajšega delovnega časa in dela od doma;

12. spodbuja države članice, naj s svojimi davčnimi in socialnovarstvenimi sistemi podpirajo 
družine in družinam z malimi otroki zagotovijo storitve otroškega varstva;

13. spodbuja države članice, da odpravijo vse ovire, zlasti davčne in pokojninske, da bodo 
lahko starejši po doseženi upokojitveni starosti ostali poklicno aktivni, in spodbuja 
učinkovite podporne mehanizme in spodbude, saj so posledice staranja prebivalstva 
odvisne od stopnje zaposlenosti in povprečnega števila delovnih ur.

14. meni, da je zaradi demografskih trendov na področju socialnih in zdravstvenih storitev 
veliko možnosti za razvoj trajnostnih in dostojnih delovnih mest.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 13.9.2010

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

18
15
3

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George 
Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, 
Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Sven 
Giegold, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, 
Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez 
Presedo, Edward Scicluna, Peter Skinner, Kay Swinburne, Marianne 
Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, 
Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Philippe Lamberts, Olle 
Ludvigsson, Zoran Thaler


