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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie dosah globálnej recesie na verejné financie a hospodárstvo v širšom 
zmysle; okrem toho sa domnieva, že starnutie obyvateľstva spolu s klesajúcou 
pôrodnosťou v Európe predstavuje podstatnú demografickú zmenu, ktorá si bude v Európe 
vyžadovať reformu systémov sociálnej starostlivosti a daňových systémov;

2. berie na vedomie, že mnohé otázky súvisiace s demografickou zmenou v spoločnosti 
patria výlučne do právomoci členských štátov a že neexistuje všeobecná právomoc 
Spoločenstva pre stanovenie európskych pravidiel na riešenie otázky demografickej 
zmeny; uznáva, že je potrebné, aby každý členský štát prijal opatrenia na zabezpečenie 
udržateľnosti svojich verejných financií, aby umožnili primeraným spôsobom riešiť 
demografickú zmenu; 

3. zdôrazňuje, že treba podporovať poskytovanie súkromného dôchodkového pripoistenia 
a zabezpečiť, aby dôchodky v štátnom sektore neboli štedrejšie – pokiaľ ide o príspevky 
aj dávky – ako dôchodky daňových poplatníkov, ktorí sa na ne skladajú; poznamenáva, že 
súkromné dôchodkové fondy budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní 
záťaže vyplývajúcej z poskytovania štátnych dôchodkov;

4. žiada, aby boli nekryté záväzky súvisiace s dôchodkami vo verejnom sektore jednoznačne 
a v plnom rozsahu zahrnuté do pomeru verejného dlhu k HDP;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty zvýšili účasť na trhu práce prostredníctvom 
pružnej pracovnej doby, podporovaním práce na čiastočný úväzok a práce z domu;

6. vyzýva členské štáty, aby podporovali rodiny v rámci svojich daňových systémov 
a systémov sociálnych dávok;

7. vyzýva členské štáty, aby odstránili všetky prekážky, najmä pokiaľ ide o dane 
a dôchodky, ktoré odrádzajú starších ľudí od pokračovania v práci po dovŕšení 
dôchodkového veku.


