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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att den globala ekonomiska krisen har haft stor inverkan på 
de offentliga finanserna och världsekonomin. En åldrande befolkning i kombination med 
sjunkande födelsetal kommer att i grunden förändra den demografiska bilden och ställa 
krav på reformer av välfärds- och skattesystemen i Europa, däribland pensionssystemen, 
så att de äldre generationerna kan erbjudas god omvårdnad utan att en skuldbörda byggs 
upp för de yngre generationerna. Parlamentet uppmanar till en reform av stabilitets- och 
tillväxtpakten, för att det ska bli möjligt för medlemsstaterna att fullgöra åtagandet att 
skapa större hållbarhet i pensionssystemen. 

2. Europaparlamentet konstaterar att en rad frågor som rör förändringar i 
befolkningsstrukturen helt och hållet faller inom medlemsländernas behörighetsområde 
och att gemenskapen inte har någon allmän befogenhet att sätta upp regler i syfte att ta itu 
med dessa förändringar. Parlamentet noterar att varje medlemsland måste se till att dess 
offentliga ekonomi är bärkraftig och anpassad för att klara förändringar i 
befolkningsstrukturen.

3. Europaparlamentet konstaterar att man de senaste åren på olika sätt har redovisat för 
kostnader mellan generationerna, med en bedömning av utvecklingen av den offentliga 
skulden under kommande decennier och den implicita kostnaden för framtida generationer 
för att belysa indikatorer för bristande hållbarhet som t.ex. kravet på det primära saldot, en 
markör för det strukturella saldo som krävs för att man ska kunna vara säker på att de 
offentliga finanserna är hållbara.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontinuerligt redovisa kostnaderna mellan 
generationerna, däribland uppskattningar av framtida skuldbördor och bristande hållbarhet 
i medlemsstaternas finanser och att offentliggöra resultatet så att det blir lättillgängligt och 
lättbegripligt för allmänheten. 

5. Europaparlamentet konstaterar att de nuvarande skuldprognoserna är alarmerande och att 
enorma skulder kommer att hopa sig på de kommande generationerna. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att minska sina strukturella primära underskott och 
sträva efter en hållbar skuldkvot.

6. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att öka den 
allmänna produktiviteten och i synnerhet produktiviteten inom området för 
tillhandahållande av välfärdstjänster, däribland hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

7. Europaparlamentet konstaterar att om människor fick vara friska i stället för sjuka under 
de år som motsvarar den förväntade ökade livslängden, skulle hållbarhetsgapet i de 
offentliga finanserna enligt vissa beräkningar minska med motsvarande 1,5 procent av 
BNP. Det är därför mycket viktigt att förebygga hälsoproblem och att sätta in behandling 
på ett tidigare stadium.
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8. Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att uppmuntra privat pensionssparande och 
att se till så att de offentliga pensionerna i genomsnitt inte är högre, varken till avgifter 
eller till utbetalningar, än jämförbara pensioner i den privata sektorn. Parlamentet 
konstaterar att de privata pensionsfonderna kommer att spela en viktig roll för att minska 
den framtida bördan av statliga pensionsutbetalningar, och understryker behovet av att 
ersätta det rullande finansieringssystemet med system som bygger på fonderat kapital.

9. Europaparlamentet oroas av att många medlemsstater har misslyckats med att reformera 
sina pensionssystem. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en analys av 
situationen i alla medlemsstater som belyser de långsiktiga riskerna för varje medlemsstat.

10. Europaparlamentet begär att den fullständiga omfattningen av ofinansierade offentliga 
pensionsåtaganden ska tydliggöras genom att dessa räknas in i statsskulden som andel av 
BNP.

11. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att medlemsländerna ökar deltagandet 
på arbetsmarknaden genom att främja mer flexibla arbetstider och genom att göra det 
lättare att deltidsarbeta och att arbeta hemifrån.

12. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att stödja alla familjer med hjälp av sina 
skatte- och förmånssystem och att underlätta tillhandahållandet av barnomsorgstjänster för 
småbarnsfamiljer.

13. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsländerna att ändra alla sådana regler, särskilt när 
det gäller skatt och pensioner, som kan avskräcka äldre från att fortsätta arbeta efter 
pensionsåldern, och framhåller värdet av effektiva stödmekanismer och incitament, 
eftersom konsekvenserna av åldrandet beror på sysselsättningsgraden och det 
genomsnittliga antalet arbetstimmar.

14. Europaparlamentet tror att det, givet den demografiska utvecklingen, finns en stor 
potential för hållbara och anständiga jobb inom området för sociala tjänster och hälso- och 
sjukvård.
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