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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į pasaulinio nuosmukio poveikį viešiesiems finansams ir visai 
ekonomikai; be to, mano, kad gyventojų senėjimas kartu su mažėjančiu gimstamumu 
Europoje yra esminis pokytis, dėl kurio būtina imtis socialinio aprūpinimo ir fiskalinės 
sistemų reformos Europoje;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis su demografiniais pokyčiais visuomenėje susijusių 
problemų išimtinai patenka į valstybių narių kompetencijos sritį ir kad Bendrijai netenka 
bendroji kompetencija nustatyti Europos demografinių pokyčių problemos sprendimo 
taisykles; pripažįsta, jog reikia, kad visos valstybės narės imtųsi veiksmų siekdamos 
užtikrinti, kad jų viešieji finansai būtų tvarūs ir juos naudojant galima būtų valdyti 
demografinius pokyčius;

3. pabrėžia, jog reikia skatinti kaupti privačias pensijas ir užtikrinti, kad valstybinės pensijos 
nebūtų didesnės, turint mintyje ir įmokas, ir išmokas, nei mokesčių mokėtojų, kurie 
galiausiai už jas sumoka; pažymi, kad privatiems pensijų fondams teks svarbus vaidmuo 
ateityje mažinant valstybinės pensijos mokėjimo naštą;

4. reikalauja, kad visi nefinansuojami valstybės pensijų įsipareigojimai būtų skaidrūs 
įtraukiant juos į valstybės skolos ir BVP santykį;

5. pabrėžia, jog reikia, kad valstybės narės užtikrintų aktyvesnį dalyvavimą darbo rinkoje 
numačiusios galimybes dirbti lankstų darbo laiką, skatindama dirbti ne visą darbo dieną ir 
dirbti namuose;

6. ragina valstybes nares savo mokesčių ir išmokų sistemose numatyti pagalbą šeimoms;

7. ragina valstybes nares pašalinti visus veiksnius, ypač susijusius su mokesčiais ir 
pensijomis, kurie neskatina vyresnio amžiaus žmonių toliau dirbti sulaukus pensinio 
amžiaus.


