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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se prebivalstvo držav članic različno hitro stara in da je tudi veliko 
nacionalnih, političnih in kulturnih razlik v dojemanju demografskih sprememb, predvsem 
pa v soočanju z njimi;

2. je seznanjen z načrtom za evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje 
ter s tem, da je to partnerstvo osredinjeno na sodelovanje med javnimi in zasebnimi 
zainteresiranimi stranmi, izmenjavo in prenos dobrih idej in najboljše prakse (na primer 
digitalno platformo „Marketplace“) ter racionalizacijo obstoječih instrumentov za 
financiranje; 

3. poudarja, da je treba vzpostaviti ustrezne pogoje, da bodo ljudje lahko dlje delali in da 
bodo bolj produktivni, in sicer s prožnostjo na trgu dela zaradi prilagajanja opravljenih 
delovnih ur in možnosti za skrajšani delovni čas, pa tudi z uvedbo sodobnih oblik 
zaposlitvenih pogodb, tudi za določen čas; 

4. je prepričan, da so potrebne velike reforme, s katerimi bi preprečili hudo pomanjkanje na 
naših trgih dela, saj bi to še poslabšalo gospodarski upad in ogrozilo raven blaginje v 
Evropi; 

5. poudarja, da je odločilnega pomena več vlagati v izobraževanje in usposabljanje, pri 
čemer mora imeti prednost vseživljenjsko učenje – tako bo starajoča se delovna sila ostala 
dejavna in produktivna;

6. vztraja, da je treba nadalje reformirati pokojninske sisteme, da bodo vzdržni; vzpostaviti 
je treba več povezave med dejansko in uradno upokojitveno starostjo in pričakovano 
življenjsko dobo; 

7. meni, da se je bistveno spoprijeti z informacijsko izoliranostjo starejše generacije; je 
stališča, da je za dejavno in zdravo staranje in družbeno vključenost starejših pomemben 
dostop do novih tehnologij in njihova uporaba.


