
PA\816916SL.doc PE441.298v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2010/2027(INI)

12.5.2010

OSNUTEK MNENJA
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti
(2010/2027(INI))

Pripravljavec mnenja: Ashley Fox

(*) Pridruženi odbori – člen 50 Poslovnika



PE441.298v02-00 2/3 PA\816916SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\816916SL.doc 3/3 PE441.298v02-00

SL

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da globalna recesija vpliva na javne finance in širše gospodarstvo; poleg tega 
meni, da staranje prebivalstva skupaj z upadanjem stopnje rodnosti v Evropi predstavlja 
bistveno demografsko spremembo, zaradi katere bodo potrebne reforme evropskega 
socialnovarstvenega in davčnega sistema;

2. ugotavlja, da so za številna vprašanja v zvezi z demografskimi spremembami v družbi 
pristojne izključno države članice ter da Skupnost nima splošne pristojnosti za uvedbo 
evropskih pravil v zvezi z demografskimi spremembami; priznava, da morajo vse države 
članice sprejeti ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bodo njihove javne finance vzdržne 
in da se bodo lahko ustrezno soočale z demografskimi spremembami; 

3. poudarja, da je treba spodbujati zasebne pokojninske sheme in zagotoviti, da javni 
pokojninski sistemi ne bodo nič bolj ugodni z vidika prispevkov in prejemkov kot tisti, za 
katere v končni fazi plačujejo davkoplačevalci; ugotavlja, da bodo imeli zasebni 
pokojninski skladi pomembno vlogo pri zmanjševanju bremena financiranja nacionalnih 
pokojninskih sistemov;

4. zahteva, da se vse obveznosti iz javnih pokojninskih shem brez skladov pojasnijo tako, da 
se vključijo v razmerje med javnim dolgom in BDP;

5. poudarja, da morajo države članice povečati udeležbo na trgu dela s prilagodljivim 
delavnikom ter spodbujanjem krajšega delovnega časa in dela od doma;

6. spodbuja države članice, naj s svojimi davčnimi in socialnovarstvenimi sistemi podpirajo 
družine;

7. spodbuja države članice, da odpravijo vse ovire, zlasti davčne in pokojninske, da bodo 
lahko starejši po doseženi upokojitveni starosti ostali poklicno aktivni.


