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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. neemt kennis van de gevolgen van de mondiale recessie voor de overheidsfinanciën en de 
economie in het algemeen; is voorts van mening dat een vergrijzende bevolking samen 
met een dalend geboortecijfer in Europa een fundamentele demografische verandering 
betekent waarop met een hervorming van de verzorgings- en belastingstelsels in Europa 
zal moeten worden gereageerd;

2. stelt vast dat tal van vraagstukken die verband houden met demografische veranderingen 
in de samenleving, uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat de 
Gemeenschap geen algemene bevoegdheid bezit om voorschriften met betrekking tot 
demografische veranderingen vast te stellen; beseft dat elke lidstaat maatregelen moet 
nemen om voor duurzame overheidsfinanciën te zorgen waarmee adequaat op 
demografische veranderingen kan worden ingespeeld;

3. onderstreept dat particuliere pensioenvoorziening moet worden aangemoedigd en dat 
ervoor moet worden gezorgd dat de pensioenen in de overheidssector niet royaler zijn, 
zowel qua premie- als qua uitkeringsniveau, dan die van de belastingbetalers die er 
uiteindelijk voor betalen; merkt op dat particuliere pensioenfondsen een belangrijke rol 
zullen spelen bij het verlichten van de toekomstige lasten als gevolg van de uitkering van 
algemene ouderdomspensioenen;

4. wenst dat een duidelijk beeld wordt gegeven van de volledige omvang van de niet-gedekte 
pensioenverplichtingen in de overheidssector door deze op te nemen in de 
overheidsschuldquote (op basis van het BBP);

5. benadrukt dat de lidstaten de arbeidsmarktparticipatie moeten vergroten door middel van 
flexibele werktijden, de bevordering van deeltijdwerk en telewerk;

6. moedigt de lidstaten ertoe aan gezinnen te ondersteunen in hun belasting- en 
uitkeringsstelsel;

7. moedigt de lidstaten ertoe aan alle belemmeringen weg te nemen, met name op het gebied 
van belastingen en pensioenen, die oudere mensen ervan weerhouden na de 
pensioengerechtigde leeftijd door te werken.


