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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na różne tempo starzenia się osób w państwach członkowskich UE, a także 
na znaczne różnice krajowe, polityczne i kulturowe w postrzeganiu wyzwań 
demograficznych, a szczególnie w sposobie radzenia sobie z nimi;

2. przyjmuje do wiadomości plan wdrożenia europejskiego partnerstwa innowacyjnego na 
rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, a w szczególności położenie w nim 
nacisku na współpracę pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, wymianę i 
przekazywanie dobrych pomysłów i godnych naśladowania wzorców (np. cyfrowa 
platforma „Rynek”) oraz optymalizację stosowanych aktualnie instrumentów 
finansowania;

3. podkreśla potrzebę stworzenia właściwych warunków, aby ludzie mogli pracować dłużej i 
być bardziej produktywni, zarówno w drodze poprawy elastyczności rynku pracy poprzez 
wprowadzenie rejestracji przepracowanego czasu oraz możliwości pracy na niepełny etat, 
jak również w drodze umożliwienia zawierania umów o zatrudnienie w nowoczesnej 
formie, w tym umów tymczasowych;

4. jest przekonany, że konieczne są kompleksowe reformy, aby zapobiec wystąpieniu 
poważnych niedoborów na naszych rynkach pracy, co mogłoby doprowadzić do jeszcze 
większego spowolnienia gospodarczego i zagrozić poziomowi dobrobytu w Europie;

5. zwraca uwagę na ważną rolę znaczniejszych inwestycji w kształcenie i szkolenie oraz 
nadania priorytetowego znaczenia kształceniu ustawicznemu w celu przygotowania 
czynnej i wydajnej starzejącej się siły roboczej;

6. utrzymuje, że konieczna jest dalsza reforma systemu emerytalnego, aby nadać mu bardziej 
trwały charakter; należy lepiej dostosować rzeczywisty i oficjalny wiek emerytalny do 
długości życia;

7. jest przekonany, że ogromne znaczenie ma walka z izolacją informacyjną starszego 
pokolenia; dostęp do nowych technologii i ich zastosowania jest podstawą aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu oraz integracji społecznej seniorów.


