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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megállapítja a globális recessziónak az államháztartásokra és a szélesebb értelemben vett 
gazdaságra gyakorolt hatását; ezenfelül úgy véli, hogy az öregedő társadalom és az azzal 
együtt járó csökkenő születési arány Európában alapvető demográfiai változást jelentenek, 
amelyhez Európa jóléti és adópolitikai rendszerének reformjára lesz szükség;

2. megjegyzi, hogy a társadalomban tapasztalható demográfiai változásokkal kapcsolatos 
számos kérdés kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik, és hogy nem létezik általános 
közösségi hatáskör a demográfia változások kezelésére vonatkozó európai szabályok 
létrehozására; felismeri annak szükségességét, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek 
államháztartásaik fenntarthatóságának biztosítására, és képesek legyenek a demográfiai 
változásokat megfelelő módon kezelni;

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a magánnyugdíj-ellátás ösztönzésére, és annak 
biztosítására is, hogy a közszférában elérhető nyugdíjak hozzájárulások és ellátás 
tekintetében ne legyenek nagyvonalúbbak, mint azon adófizetőkéi, akiktől 
végeredményben ezek fedezete származik; megjegyzi, hogy a magánszektor 
nyugdíjalapjai fontos szerepet fognak játszani az állami nyugdíjellátás jövőbeli terhének 
mérséklésében;

4. kéri, hogy teljes körűen térképezzék fel a nem tőkefedezeti rendszerű állami nyugdíjakra 
vonatkozó kötelezettségeket, és vegyék ezeket figyelembe az államadósság/GDP arány 
számításakor;

5. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok erőteljesebben befolyásolják a 
munkaerőpiacot a rugalmas munkaidő, a részmunkaidő és a távmunka támogatásával;

6. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy adó- és juttatási rendszereikben támogassák a 
családokat;

7. ösztönzi a tagállamokat, hogy számolják fel a nyugdíjkorhatáron túl levő időskorúak 
munkavállalási kedvét visszafogó valamennyi tényezőt, különösen az adók és nyugdíjak 
terén.


