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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства дискусията относно гъвкавата сигурност, започната от Комисията; 
припомня, че ако „бомбата с часовников механизъм” на прогнозираното намаляване 
на населението в трудоспособна възраст не предизвика промяна в политиката по 
отношение на пазара на труда, средният годишен темп на растеж на БВП за ЕС-25 
ще намалее систематично от 2,4% за периода 2004-2010 г. на само 1,2% за периода 
2030-2050 г.;

2. отбелязва, че коефициентът на зависимост вероятно ще се удвои и ще достигне 51% 
до 2050 г., докато населението в трудоспособна възраст се очаква да намалее с 30 
милиона; настоява, че потенциалът на работната сила трябва да бъде използван 
пълно и ефективно с цел постигане на устойчивост на нашите пенсионни и здравни 
системи;

3. поради това изразява съжаление, че стриктното национално законодателство за 
защита на заетостта, предпазвайки тези, които са вече част от системата, може също 
да усложни влизането в системата за тези, които търсят достъп до нея; припомня
дискусията на Комисията относно приобщени и неприобщени лица; приветства 
амбицията възходящата мобилност да бъде превърната в основна цел при даване на 
определение за гъвкава сигурност;

4. отбелязва въпреки това, че социалната политика и трудовото законодателство 
остават въпрос от национална компетенция; настоява, че когато се дава определение 
на гъвкава сигурност, целта трябва да бъде не да се намери някакво унифициращо 
решение, а решение, основано на най-добрата практика;

5. вярва, че свободното движение на работници следва да остане фокус на внимание в 
европейския дневен ред и че много въпроси в контекста на съвместимостта между 
социалното осигуряване на държавите-членки остава да бъдат разгледани на 
европейско равнище.


