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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. gør opmærksom på betydningen af den globale økonomiske krise for de offentlige 
finanser og økonomien som helhed; mener desuden, at en aldrende befolkning 
sammenholdt med faldende fødselstal i Europa udgår en afgørende demografisk ændring, 
som vil kræve reform af Europas velfærds- og skattesystemer;

2. bemærker, at mange spørgsmål i forbindelse med de demografiske ændringer i samfundet 
henhører under medlemsstaternes enekompetence, og at der ikke eksisterer nogen generel 
fællesskabskompetence på dette område; anerkender behovet for, at hver enkelt 
medlemsstat træffer foranstaltninger til at sikre, at landets offentlige finanser er 
bæredygtige, og at de kan tackle demografiske ændringer tilfredsstillende;

3. understreger behovet for at fremme private pensionsordninger og sikre, at 
pensionsordninger i den offentlige sektor ikke er mere generøse, både hvad angår bidrag 
og ydelser, end skatteydernes, som betaler for dem i sidste ende; bemærker, at private 
pensionsfonde vil spille en afgørende rolle i nedbringelsen af den byrde, som offentlige 
pensionsydelser vil udgøre fremover;

4. anmoder om, at der redegøres for det fulde omfang af ufinansierede pensionsforpligtelser i 
den offentlige sektor ved at medtage dem i den offentlige gældskvote; 

5. understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne øger deltagelsen på arbejdsmarkedet 
gennem fleksible arbejdstider, fremme af deltidsarbejde og hjemmearbejdspladser;

6. opfordrer medlemsstaterne til at støtte familier i deres skatte- og ydelsessystemer;

7. opfordrer medlemsstaterne til, navnlig på skatte- og pensionsområdet, at fjerne alle 
motivationshæmmende faktorer for, at ældre bliver på arbejdspladsen efter 
pensionsalderen.


