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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. посочва изключително различните нива на застаряване в държавите - членки на ЕС, 
и значимите национални, политически и културни различия при възприемането на 
демографското предизвикателство и особено по отношение на начините за справяне 
с него;

2. отбелязва плана за изпълнение за европейското партньорство за иновации в 
областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, по-
специално вниманието, което се обръща в него на сътрудничеството между 
обществените и частните заинтересовани страни, обмена и трансфера на добри идеи 
и най-добри практики (напр. цифровата платформа „Пазар“) и оптимизирането на 
съществуващите финансови инструменти; 

3. подчертава необходимостта да бъдат създадени подходящи условия, за да могат 
хората да се трудят по-дълго, да бъдат по-продуктивни, увеличавайки гъвкавостта 
на пазара на труда посредством въвеждането на отчитане на работното време и 
възможности за работа на непълен работен ден и чрез вземане на мерки за модерни 
форми на трудовите договори, включително временни договори; 

4. изразява убеждението, че, за да бъде предотвратен и избегнат сериозен недостиг на 
нашия пазар на труда, който би довел до допълнително забавяне на икономиката и 
би представлявал заплаха за нивото на просперитет в Европа, са необходими 
всеобхватни реформи; 

5. изтъква изключителната роля на по-големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна застаряваща работна сила;

6. продължава да застъпва мнението, че са необходими допълнителни реформи на 
пенсионните системи, които да ги направят устойчиви; ефективната пенсионна 
възраст, официалната пенсионна възраст и средната продължителност на живота 
трябва да бъдат по-добре съгласувани; 

7. счита, че е от изключително значение да се вземат мерки срещу информационната 
изолация на по-възрастното поколение; достъпът до нови технологии и тяхното 
ползване е от изключително значение за остаряването в добро здраве, активния 
живот на възрастните хора и тяхното социално включване.


