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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. víta diskusiu o flexiistote, ktorú otvorila Komisia a pripomína, že ak „tikajúca bomba” 
predpokladaného zníženia populácie v produktívnom veku nevyvolá zmenu politiky trhu 
práce, priemerná ročná miera rastu HDP EÚ 25 bude postupne klesať z úrovne 2,4 % v 
období 2004–2010 na iba 1,2 % v období 2030–2050;

2. konštatuje, že miera závislosti sa do roku 2050 má zdvojnásobiť na úroveň 50 %, zatiaľ čo 
sa predpokladá pokles veľkosti populácie v produktívnom veku o 30 miliónov; trvá na 
tom, že potenciál pracovnej sily sa musí plne a účinne využiť, aby sa dosiahla trvalá 
udržateľnosť našich systémov dôchodkového a zdravotného zabezpečenia;

3. vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že prísne vnútroštátne právne predpisy na ochranu 
zamestnanosti môžu sťažiť situáciu osobám, ktoré sa snažia do systému vstúpiť tým, že 
chránia osoby, ktoré v tomto systému už sú; pripomína diskusiu Komisie o začlenených a 
vylúčených osobách; víta zámer vytvoriť zo vzostupnej mobility kľúčový cieľ pri 
definovaní flexiistoty;

4. konštatuje však, že sociálna politika a pracovnoprávne predpisy aj naďalej spadajú do 
právomoci členských štátov;  trvá na tom, že pri definovaní flexiistoty nesmie byť cieľom 
nájdenie univerzálneho riešenia, ale využitie osvedčených postupov;

5. je presvedčený, že voľný pohyb pracovnej sily by mal ostať prioritou európskej agendy a 
že mnohé otázky o zlučiteľnosti systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov by sa 
mali aj naďalej riešiť na európskej úrovni.
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