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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare invită Comisia pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă următoarele sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată impactul recesiunii globale asupra finanțelor publice și a sectorului economic; 
consideră, de asemenea, că, în Europa, îmbătrânirea populației asociată cu scăderea 
natalității reprezintă o schimbare demografică fundamentală ce necesită o reformă în 
cadrul sistemelor europene de asistență socială și al celor fiscale; 

2. constată că numeroase probleme legate de schimbările demografice în societate se află 
exclusiv în competența statelor membre, și că nu există o competență generală la nivel 
comunitar pentru stabilirea de norme europene în acest domeniu; recunoaște că este 
necesar ca fiecare stat membru să ia măsuri pentru a garanta un grad de stabilitate durabilă 
a finanțelor publice și pentru a gestiona corespunzător schimbările demografice;

3. subliniază că este necesară încurajarea regimului pensiilor private și asigurarea faptului că 
pensiile din sectorul public nu sunt mai generoase, în ceea ce privește contribuțiile și 
beneficiile, decât cele ale contribuabililor care le plătesc, în ultimă instanță; constată că 
fondurile alocate pensiilor din sectorul privat vor juca un rol important în diminuarea 
viitoarei obligații de a asigura pensii de stat;

4. solicită ca întregul regim al drepturilor de pensie din sectorul public fără rezervă de 
fonduri să fie expus prin includerea sa în datoria publică ;

5. subliniază necesitatea pentru statele membre de a crește rata participării pe piața muncii 
prin instituirea de orare flexibile și prin promovarea muncii cu fracțiune de normă și a 
muncii la domiciliu;

6. încurajează statele membre să acorde sprijin familiilor prin intermediul sistemelor fiscale 
și celor de protecție socială; 

7. încurajează statele membre să elimine orice impediment, în special privind regimul fiscal 
și cel al pensiilor, pentru ca persoanele vârstnice să poată lucra și după ce au împlinit 
vârsta de pensionare.


