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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. poukazuje na veľmi rozdielne miery starnutia v členských štátoch EÚ a významné 
národné, politické a kultúrne rozdiely vo vnímaní demografických problémov, a najmä 
spôsobov ich riešenia;

2. berie na vedomie vykonávací plán pre európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na 
aktívne a zdravé starnutie, najmä jeho orientáciu na spoluprácu medzi zainteresovanými 
stranami z verejného a súkromného sektora, výmenu a odovzdávanie dobrých nápadov 
a najlepších postupov (ako je digitálna platforma Marketplace) a optimalizáciu 
existujúcich nástrojov financovania; 

3. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť vhodné podmienky na to, aby ľudia pracovali dlhšie 
a boli produktívnejší, a to zlepšením flexibility pracovného trhu prostredníctvom 
zavedenia účtov pracovného času a možností pracovať na čiastočný úväzok a umožnením 
moderných foriem pracovných zmlúv vrátane dočasných pracovných zmlúv; 

4. je presvedčený, že sú nevyhnutné komplexné reformy, aby sa zabránilo a predišlo 
vážnemu nedostatku pracovných síl na našich trhoch práce, ktorý by viedol k ďalšiemu 
oslabeniu hospodárstva a ohrozeniu prosperity v Európe; 

5. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité viac investovať do vzdelávania a odbornej 
prípravy, pričom sa treba prednostne zamerať na celoživotné vzdelávanie, aby vznikla 
aktívna a produktívna starnúca pracovná sila;

6. trvá na tom, že sú nevyhnutné ďalšie reformy dôchodkových systémov v záujme 
zabezpečenia ich udržateľnosti; je potrebné viac zosúladiť skutočný vek odchodu do 
dôchodku, oficiálny vek odchodu do dôchodku a nádej na dožitie; 

7. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité bojovať proti informačnej izolácii staršej 
generácie; prístup k novým technológiám a ich využívanie sú nevyhnutné pre aktívne 
a zdravé starnutie a sociálne začlenenie seniorov.


