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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Constata os efeitos da recessão global nas finanças públicas e na economia em geral; 
considera, além disso, que uma população em envelhecimento conjugada com uma taxa 
de natalidade em declínio na Europa representa uma alteração demográfica fundamental, a 
qual exigirá a reforma dos sistemas sociais e orçamentais da Europa;

2. Observa que muitas questões relativas às alterações demográficas na sociedade são da 
exclusiva competência dos Estados-Membros e que não existe uma competência 
comunitária de âmbito geral para o estabelecimento de disposições europeias a fim de 
abordar a questão das alterações demográficas; reconhece a necessidade de cada Estado-
Membro tomar medidas a fim de garantir que as suas finanças públicas sejam sustentáveis 
e possam gerir adequadamente as alterações demográficas;

3. Salienta a necessidade de incentivar o sistema de pensões privadas e de garantir que as 
pensões do sector público não sejam mais generosas, tanto em termos de contribuições 
como de prestações, do que as pensões dos contribuintes que em última análise as pagam; 
observa que os fundos de pensões do sector privado terão um papel importante na 
diminuição dos encargos futuros com o pagamento das pensões públicas;

4. Solicita que as responsabilidades não cobertas relativas ao pagamento de pensões do 
sector público sejam visíveis em toda a sua dimensão incluindo-as no rácio da dívida 
pública em relação ao PIB;

5. Realça a necessidade de que os Estados-Membros aumentem a participação no mercado 
de trabalho através de horários de trabalho flexíveis, da promoção do trabalho a tempo 
parcial e do teletrabalho;

6. Incentiva os Estados-Membros a apoiar as famílias no âmbito dos seus sistemas fiscais e 
de prestações;

7. Exorta os Estados-Membros a suprimir todos os desincentivos, designadamente em termos 
de impostos e pensões, para que as pessoas de mais idade continuem a trabalhar após a 
idade da reforma.


