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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τις συνέπειες της παγκόσμιας ύφεσης στα δημόσια οικονομικά και την 
ευρύτερη οικονομία· επιπλέον, θεωρεί ότι η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη 
μείωση των γεννήσεων στην Ευρώπη αποτελεί μία ουσιαστική δημογραφική αλλαγή που 
θα απαιτήσει τη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας καθώς και των 
φορολογικών συστημάτων στην Ευρώπη·

2. επισημαίνει ότι πολλά θέματα που σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή στην κοινωνία 
εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν υπάρχει 
γενική κοινοτική αρμοδιότητα για τη θέσπιση ευρωπαϊκών κανόνων προς αντιμετώπιση 
της δημογραφικής αλλαγής· αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη να αναλάβει κάθε κράτος 
μέλος δράση για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών του και να 
διαχειριστεί κατάλληλα τη δημογραφική αλλαγή·

3. τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική συνταξιοδότηση και να εξασφαλιστεί ότι οι 
συντάξεις του δημόσιου τομέα δεν θα είναι περισσότερο γενναιόδωρες, τόσο σε εισφορές 
όσο και σε παροχές, από αυτές των φορολογουμένων οι οποίοι τελικά πληρώνουν για 
αυτές· τονίζει ότι τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση της μελλοντικής επιβάρυνσης για την παροχή κρατικών συντάξεων·

4. ζητεί να καταστεί σαφής η πλήρης έκταση των μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων του 
συστήματος κρατικής συνταξιοδότησης και να συμπεριληφθούν στο δείκτη χρέους της 
κυβέρνησης προς το ΑΕγχΠ·

5. τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη να αυξήσουν τα κράτη μέλη τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας με τη θέσπιση ευέλικτων ωρών εργασίας, την προώθηση της μερικής 
απασχόλησης και της εργασίας από το σπίτι·

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις οικογένειες στο πλαίσιο των συστημάτων 
φορολογίας και παροχών·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα αντικίνητρα, ειδικότερα αυτά που 
σχετίζονται με τη φορολογία και τις συντάξεις, ούτως ώστε οι πιο ηλικιωμένοι να 
μπορούν να εργάζονται και μετά την ηλικία συνταξιοδότησης.


