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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва въздействието на глобалната рецесия върху публичните финанси и 
икономиката в по-широк план; освен това счита, че застаряването на населението, в 
съчетание с намаляващата раждаемост в Европа, представляват ключова 
демографска промяна, която ще изисква реформа на социалните и фискалните 
системи в Европа;

2. отбелязва, че многобройните въпроси, свързани с демографските промени в 
обществото, попадат изключително в компетенциите на държавите-членки и че 
няма общи правомощия на равнището на Общността за определяне на европейски 
правила за разрешаване на проблема с демографските промени; признава 
необходимостта от това всяка държава-членка да предприеме действия, за да 
гарантира устойчивостта на своите публични финанси и способността адекватно да 
управлява демографските промени;

3. подчертава, че е необходимо да се насърчава частното пенсионно осигуряване и да 
се гарантира, че пенсиите в публичния сектор не са по-щедри, по отношение на 
вноските и обезщетенията, отколкото пенсиите на данъкоплатците, които в крайна 
сметка плащат за тези пенсии; отбелязва, че частните пенсионни фондове ще играят 
важна роля за намаляването на бъдещата тежест, свързана с осигуряването на 
държавни пенсии;

4. изисква изясняване на пълния размер на нефинансираните пенсионни задължения 
на публичния сектор, като задълженията бъдат включени в съотношението на 
държавния дълг спрямо БВП;

5. подчертава необходимостта от това държавите-членки да увеличат участието на 
пазара на труда чрез гъвкаво работно време, насърчаване на почасовия труд и 
работата от дома;

6. насърчава държавите-членки да подпомагат семействата в рамките на своите 
данъчни системи и системи за обезщетения;

7. насърчава държавите-членки да премахнат всички демотивиращи фактори, особено 
свързаните с данъците и пенсиите, които възпират възрастните хора да продължат 
да работят, след като навършат пенсионна възраст.


