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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí dopad celosvětové recese na veřejné finance a hospodářství obecně; 
kromě toho má za to, že stárnutí obyvatelstva spolu s klesající porodností v Evropě 
představuje podstatnou demografickou změnu, která bude vyžadovat reformu systémů 
sociální péče i daňových systémů Evropy;

2. bere na vědomí, že mnohé otázky související s demografickou změnou ve společnosti 
spadají výhradně do pravomoci členských států a že neexistuje obecná pravomoc 
Společenství pro stanovení evropských pravidel, která by se zabývala demografickou 
změnou; uznává, že je zapotřebí, aby každý členský stát přijal opatření k zajištění stability 
svých veřejných financí, jež umožní přiměřeně reagovat na demografickou změnu;

3. zdůrazňuje, že je třeba podporovat soukromé penzijní připojištění a zajistit, aby státní 
důchody již nebyly tak štědré (a to v případě příspěvků i dávek) jako povinné příspěvky 
daňových poplatníků; konstatuje, že soukromé důchodové fondy budou v budoucnu hrát 
důležitou úlohu při snižování zátěže vyplývající z poskytování státních důchodů;

4. požaduje, aby byly důchodové závazky nezajištěné z veřejného sektoru jednoznačně a 
v celém rozsahu uvedeny tím, že budou zařazeny do poměru veřejného dluhu k HDP;

5. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy zvýšily svou účast na pracovním trhu pomocí 
pružné pracovní doby, podporováním pracovní doby na částečný úvazek a práce z domu;

6. vybízí členské státy, aby podporovaly rodiny v rámci svých daňových systémů a systémů 
sociálních dávek;

7. vybízí členské státy, aby odstranily všechny překážky, zejména pokud jde o daně
a důchody, které odrazují starší osoby od pokračování v práci po dosažení důchodového 
věku.


