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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att den globala ekonomiska krisen har haft stor inverkan på 
de offentliga finanserna och världsekonomin. En åldrande befolkning i kombination med 
sjunkande födelsetal kommer att i grunden förändra den demografiska bilden och ställa 
krav på reformer av välfärds- och skattesystemen i Europa.

2. Europaparlamentet konstaterar att en rad frågor som rör förändringar i 
befolkningsstrukturen helt och hållet faller inom medlemsländernas behörighetsområde 
och att gemenskapen inte har någon allmän befogenhet att sätta upp regler i syfte att ta itu 
med dessa förändringar. Parlamentet noterar att varje medlemsland måste se till att dess 
offentliga ekonomi är bärkraftig och anpassad för att klara förändringar i 
befolkningsstrukturen.

3. Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att uppmuntra privat pensionssparande och 
att se till så att de offentliga pensionerna inte är högre, varken till avgifterna eller till 
utbetalningarna, än vad de kommer att bli för de skattebetalare som i slutändan står för 
kostnaderna. Parlamentet påpekar att de privata pensionsfonderna kommer att spela en 
viktig roll för att minska den framtida bördan av statliga pensionsutbetalningar.

4. Europaparlamentet begär att den fullständiga omfattningen av ofinansierade offentliga 
pensionsåtaganden ska tydliggöras genom att dessa räknas in i kvoten mellan statsskuld 
och BNP.

5. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att medlemsländerna ökar deltagandet 
på arbetsmarknaden genom att främja mer flexibla arbetstider och genom att göra det 
lättare att deltidsarbeta och att arbeta hemifrån.

6. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsländerna att stödja familjer med hjälp av sina 
skatte- och förmånssystem.

7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsländerna att ändra alla sådana regler, särskilt när 
det gäller skatt och pensioner, som kan avskräcka äldre från att fortsätta arbeta efter 
pensionsåldern.


