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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. odnotowuje wpływ globalnej recesji na finanse publiczne i szerzej pojętą gospodarkę; 
uważa ponadto, że starzejąca się populacja i spadająca liczba urodzeń w Europie stanowią 
fundamentalną zmianę demograficzną, która wymagać będzie reformy systemu opieki i 
systemu fiskalnego w Europie;

2. zauważa, że liczne kwestie dotyczące demograficznych zmian społecznych należą 
wyłącznie do kompetencji państw członkowskich oraz że Wspólnota nie posiada ogólnych 
uprawnień do stanowienia europejskich przepisów odpowiadających na wyzwania, jakie 
stwarzają zachodzące zmiany demograficzne; uznaje potrzebę interwencji ze strony 
państw członkowskich, aby zadbać o stabilność finansów publicznych i zagwarantować, 
że będą one w stanie sprostać zmianom demograficznym;

3. podkreśla konieczność zachęcania do korzystania z prywatnych ubezpieczeń 
emerytalnych i dopilnowania, aby emerytury w sektorze publicznym nie były odtąd 
wyższe, zarówno pod względem składek, jak i wypłacanych świadczeń, od emerytur 
podatników, którzy w ostatecznym rozrachunku za nie płacą; stwierdza, że fundusze 
emerytalne w sektorze prywatnym będą w przyszłości odgrywać ważną rolę w 
częściowym odciążeniu państwa z obowiązku wypłacania emerytur;

4. domaga się, aby pełny zakres niefinansowanych zobowiązań emerytalnych w sektorze 
publicznym został ujawniony poprzez uwzględnienie ich w podawanym przez rząd 
wskaźniku długu publicznego do PKB;

5. podkreśla konieczność zwiększenia przez państwa udziału obywateli w rynku pracy za 
pomocą wprowadzenia elastycznych godzin pracy, promowania pracy w niepełnym 
wymiarze godzin i wykonywanej w domu;

6. zachęca państwa członkowskie do wspierania rodzin za pomocą systemu podatkowego i 
świadczeń socjalnych;

7. zachęca państwa członkowskie do usuwania demobilizujących przeszkód, zwłaszcza jeśli 
chodzi o podatki i emerytury, które powodują, że osoby starsze przestają pracować po 
osiągnięciu wieku emerytalnego.


