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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. poukazuje na velmi rozdílné rychlosti stárnutí v členských státech EU a významné 
národní, politické a kulturní rozdíly ve vnímání demografických problémů, a zejména 
způsobů jejich řešení;

2. bere na vědomí plán pro evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, zejména jeho zaměření na spolupráci mezi zúčastněnými stranami z veřejného a 
soukromého sektoru, výměnu a předávání kvalitních myšlenek a osvědčených postupů 
(např. digitální platforma „Marketplace“) a optimalizaci stávajících nástrojů financování; 

3. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit vhodné podmínky pro to, aby lidé pracovali déle a byli 
produktivnější, a to jak zlepšením flexibility pracovního trhu prostřednictvím zavedení 
pohyblivé pracovní doby a zkrácených úvazků, tak umožněním moderních forem 
pracovních smluv, včetně dočasných pracovních smluv; 

4. je přesvědčen o tom, že jsou nezbytné komplexní reformy, aby se zabránilo a předešlo 
vážnému nedostatku pracovních sil na našich trzích práce, který by vedl k dalšímu 
zpomalení ekonomiky a ohrožení prosperity v Evropě; 

5. poukazuje na zásadní význam větších investic do vzdělání a odborné přípravy, a to 
přednostně do celoživotního učení, aby vznikla aktivní a produktivní stárnoucí pracovní 
síla;

6. trvá na tom, že jsou nezbytné další reformy důchodových systémů, aby byly tyto systémy 
udržitelné; je potřeba více sladit skutečný věk odchodu do důchodu, oficiální věk odchodu 
do důchodu a naději dožití; 

7. domnívá se, že je naprosto nezbytné bojovat proti informační izolaci starší generace; pro 
aktivní a zdravé stárnutí a sociální začlenění seniorů je zásadní přístup k novým 
technologiím a jejich používání.


