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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно демографски предизвикателства и солидарност между поколенията
(2010/2027(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 1997 г. относно доклада на 
Комисията до Съвета и Европейския парламент относно демографското 
положение в Европейския съюз (1995 г.)1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 1998 г. относно доклада на 
Комисията относно демографското положение за 1997 г.2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2000 г. относно съобщението 
на Комисията, озаглавено „Към Европа за всички възрасти – насърчаване на 
напредъка и солидарността между поколенията“3,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Изправени пред 
демографските промени: нова солидарност между поколенията“ 
(COM(2005)0094),

– като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно демографските 
предизвикателства и солидарността между поколенията4,

– като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2006 г. относно Европейски 
социален модел за бъдещето5,

– като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. за демографското 
бъдеще на Европа6,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Демографското бъдеще 
на Европа: да превърнем едно предизвикателство във възможност“ 
(COM(2006)0571),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Укрепване на връзките 
между поколенията“ (COM(2007)0244),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 14 март 2007 г. относно „Семейство и демографско развитие“7 и съдържащото 
се в него основно предложение държавите-членки да подпишат „Европейски пакт 
за семейството“,

                                               
1 ОВ C 115, 14.4.1997 г., стр. 238.
2 ОВ C 104, 6.4.1998 г., стр. 222.
3 ОВ C 232, 17.8.2001 г., стр. 381.
4 ОВ C 292Е, 1.12.2006 г., стр. 131.
5 ОВ C 305Е, 14.12.2006 г., стр. 141.
6 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2008)0066.
7 ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 66.
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– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
„Демографското бъдеще на Европа: факти и данни“ (SEC(2007)0638),

– като взе предвид съвместния доклад, подготвен от Комисията и Комитета по 
икономическа политика (работна група по въпросите на застаряването), озаглавен 
„Доклад от 2009 г. относно застаряването на населението: икономически и 
бюджетни прогнози за 27-те държави-членки на ЕС (2008—2060 г.),

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията 
по правата на жените и равенството между половете (A7 0000/2010),

А. с убеждението, че едно хуманно общество се основава принципа на 
справедливостта между поколенията,

Б. като съзнава, че икономиката и обществото се нуждаят от житейския опит, 
участието и богатството от идеи на всички поколения, за да постигнат своите 
цели,

В. с убеждението, че при достатъчна предварителна подготовка и сериозно 
отношение демографските промени могат да бъдат управлявани, 

Г. като има предвид, че основните инструменти за осигуряване на справедливост 
между поколенията са в ръцете на държавите-членки (пенсионни системи и 
здравеопазване), но ЕС може да провежда важни инициативи за мониторинг, 
обмен на най-добри практики и програми за действие,

Предпоставки и цели

1. определя справедливостта между поколенията като равномерно разпределение на 
ползите и тежестите между поколенията;

2. счита, че функциониращото съвместно съжителство на поколенията се опира на 
основните ценности свобода, солидарност и справедливост и трябва да преминава 
под знака на взаимното уважение, отговорност и готовност за оказване на 
подкрепа;

3. констатира радващия факт, че хората живеят все по-дълго, при което остават 
активни в по-дълъг период и участват по собствена воля и ангажирано в 
обществения живот; от друга страна, раждаемост в държавите-членки от 
десетилетия остава на ниско равнище, което може да доведе до голямо 
натоварване на идните поколения и конфликти при разпределението;

4. счита, че една политика за справедливост между поколенията трябва да има за цел 
създаването на предпоставки и инструменти за воденето на открит и честен 
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диалог между поколенията за постигането на ситуации, облагодетелстващи 
всички участници;

5. счита, че трябва да стане ясно, че по-възрастните хора не са тежест, а придобивка 
за икономиката и обществото заради своя опит, житейски постижения и знания;

Инициатива „Прозрачност“

6. призовава Комисията и Съвета да въведат във всички държави-членки и на 
равнище ЕС отчети за поколенията като инструменти за предоставяне на 
информация и доразвиване на показателите за устойчиво развитие на Евростат, за 
да се онагледяват и прогнозират надеждно потоците от плащания и приноса и 
натоварването на всяко поколение;

7. залага на оценка на въздействието (тест на поколенията), която показва 
задължително на европейско и национално равнище въздействието на законите, 
свързани със справедливостта между поколенията и позволява дългосрочен 
анализ на разходите и ползите;

Област на политики „Образование и труд“

8. изразява увереност, че откритият и справедлив достъп до възможностите за 
образование и пазарите на труда е в основата на справедливата към поколенията 
политика и създава предпоставките за благосъстояние и самостоятелност;

9. признава, че трудът е повече от платена трудова дейност и че чрез труда  си в 
рамките на семейството и общността в по-възрастните хора допринасят  
съществено за хуманния облик на нашито общество и насърчава правителствата 
да улеснят доброволческата дейност и грижите за семейството и бързо да решават 
въпросите, свързани с правната отговорност;

10. констатира, че едностранчивото подмладяване на персонала не води до повече 
иновации, а представлява прахосване на опит, знания и умения;

11. изразява съжаление, че трудовият стаж става все по-разпокъсан и несигурен в 
резултат на почасова работа, нарастващия брой срочни трудови договори, работа 
на непълен работен ден или безработица;

12. изразява убеждение, че гъвкавата сигурност е в състояние да облекчи преходите 
между отделните периоди в професионалния живот, ако се основава на 
солидарност между поколенията и взема предвид грижите и нуждите на всички 
възрастови групи;

13. подчертава, че ученето през целия живот трябва да бъде в основата на всички 
мерки в сферата на образованието и представлява задача за всички поколения;

14. изтъква, че демографските промени не трябва да бъдат използвани като основание 
за постепенното премахване на социални права и услуги;

Инициатива „Европейска гаранция за младите хора“ 
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15. подчертава, че безработицата сред младите хора е един от най-неотложните 
проблеми, тъй като води до липса на перспектива, изолация, нарастващи 
социални разходи и прахосването на ценни човешки ресурси; 

16. изисква Съветът и Комисията да положат особени усилия и да разработят 
конкретни мерки, към които трябва да спада и „Европейска гаранция за младите 
хора“, чрез която след безработица в продължение на най-много 6 месеца на 
младите да се предлага работно място, стаж, допълнително обучение или 
комбинация от работа и обучение, при условие, че въпросните лица подпомагат 
процеса на интегрирането си със собствени усилия;

Инициатива „Европейски пакт 50+“

17. призовава държавите-членки и Комисията на ЕС да следят за това, в допълнение 
към стратегията „ЕС 2020“ да бъдат постигнати следните цели до 2020 г.:

i) повишаване на дела на заетите лица при мъжете и жените на възраст над 50 
години до над 55%,

ii) постепенно премахване на ранното пенсиониране и на свързаните с него 
финансови стимули,

iii) повишаване на квотата за допълнително обучение при всички поколения,

iv) увеличаване на стимулите за работниците над 60-годишна възраст да останат 
на разположение на пазара на труда, както и за предприятията да назначават тези 
служители;

Инициатива „Управление на процеса на застаряване“

18. счита, че запазването на трудоспособността на хората с напредването на възрастта
изисква инициативи от страна на работодателите в областта на здравеопазването, 
допълнителното обучение, условията на труд, удовлетвореността от работата и 
поведението на ръководството, които следва да бъдат разработени съвместно от 
социалните партньори;

Инициатива „Тандем на поколенията“

19. изисква конкретни инициативи, за да се насърчава в работния процес създаването 
на екипи от хора на различна възраст, призовава предприятията, предприемащи 
такива инициативи да бъдат подкрепяни и за отличаване на най-добрите проекти;

Инициатива „Заетост без граници“

20. изразява убеждение, че засегнатите лица трябва да могат сами да преценяват 
колко дълго биха искали да работят след навършването на пенсионната възраст за 
съответната държава;

21. призовава Съвета и държавите-членки да направят обективен преглед до 2012 г. 
на възрастовите ограничения за упражняване на определени професии и заемане 
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на длъжности или при предоставянето на кредити и да премахнат тези 
ограничения;

Инициатива „Удължаване на активния живот“

22. призовава Комисията на ЕС да преразгледа дейностите в областта на 
гарантирането на добро здравословно състояние с напредване на възрастта, както 
и да представи през 2011 г. план за действие, който насърчава достоен, 
здравословен и качествен начин на живот за хората в напреднала възраст;

23. призовава Комисията да изготви предложение 2012 г. да бъде обявена за 
Европейска година на удължаването на активния живот и на солидарността между 
поколенията, което да показва приноса на по-възрастните хора към обществото; 
приветства факта, че множество организации на гражданското общество обявиха 
29 април за Ден на солидарността между поколенията;

Област на политики „Семейство“

24. подчертава, че семейството е основата на нашето общество и е безусловно 
свързано с предаването на ценности и солидарното съжителство; също така 
подчертава, че съвместяването на работата и семейството се гарантира във всички 
държави-членки от предлагането на достъпни, висококачествени грижи за деца от 
най-ранна възраст;

25. насърчава държавите-членки да предприемат мерки в полза на родителите, напр. 
допълнителни пенсионни права и данъчни облекчения за детски ясли в 
предприятията; също така следва да се обменят проверени практики в рамките на 
Европейския алианс за семействата;

26. счита, че гъвкавото работно време и работата на половин щат допринасят за 
съвместяването на личния и професионалния живот;

Област на политики „Икономика и растеж“

27. счита, че включването в нови пазари в „икономиката на възрастните хора“ 
предлага сериозна възможност за подобряване на конкурентоспособността и за 
иновации, както и за повишаване на растежа и заетостта;

28. призовава държавите-членки да създадат рамкови условия, по-специално 
новаторски подходи, които отчитат различните регионални условия;

Област на политики „Пенсии и бюджети“

29. обръща внимание на факта, че социално осигурителните системи са изправени 
пред големи предизвикателства и нараства опасността от бедност сред по-
възрастните хора; счита, че сигурността при планирането има приоритет при 
пенсионното осигуряване;

30. припомня, че консолидирането на държавните бюджети и осъществяването на 
изискването за освобождаване от задължения са въпрос на справедливостта 
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между поколенията;

Област на политики „Миграция“

31. счита, че миграцията в комбинация с успешна интеграция допринася за справяне с 
демографските промени и че все още прекалено много хора от имигрантски 
произход не чувстват принадлежност към държавите-членки, в които живеят;

32. изразява увереност, че успешната интеграция се нуждае от идентифициране,
равнопоставено участие и отговорност и може да бъде постигната само с 
готовност за приспособяване от страна на имигрантите и готовност за приемане 
от страна на местното население;

Области на политика „Предоставяне на грижи“

33. обръща внимание на факта, че демографските промени се характеризират с 
драстични регионални дисбаланси и водят до процеси на изоставяне на селските и 
отдалечените региони, поради което трябва да бъдат разработени концепции за 
промяна в структурите за предоставяне на социални и медицински грижи, да се 
предоставят финансови помощи и да се въведе интензивен обмен на най-добри 
практики;

34. подчертава, че независимо от доходите, възрастта, социалното положение или 
здравословния риск хората трябва да получават достъпно, висококачествено 
медицинско обслужване, както и висококачествени грижи;

35. признава усилията, които се полагат при грижите за по-възрастни хора, и 
призовава държавите-членки да създадат системи за редовен и прозрачен контрол, 
за да защитят достойнството на нуждаещите се от грижи лица;

36. счита, че съществува необходимост да бъде съставен кодекс на поведение, 
валиден за целия ЕС, който да определя минимален обем изисквания и услуги при 
предоставянето на дългосрочни грижи и да бъде приет от ЕП и Съвета;

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Постигането на справедливост между поколенията ще бъде едно от основните 
предизвикателства пред социалната политика на европейско и националната равнище 
през идните години. Демографските промени ще продължат през първите десетилетия 
на века, а първите им резултати вече се усещат.

Гарантиране на справедливост между поколенията
Сред положителните последствия от демографските промени е увеличението на 
продължителността на живота и на физическата и духовна активност на хората. От 
друга страна раждаемостта в държавите-членки остава ниска вече няколко десетилетия 
и възрастовото съотношение непрекъснато се променя в полза на по-възрастното 
население. Границите на договора между поколенията са достигнати. Той може да 
гарантира солидарността, социалната справедливост и стабилността на социално 
осигурителната система само докато броят на получаващите обезщетения е значително 
по-малък от броя на тези, които плащат за това. Ако прогнозите се окажат верни, може 
да се очаква високо финансово натоварване на бъдещите поколения, което може да 
породи конфликти за преразпределение на тежестите. Финансовите, икономическите и 
социалните кризи могат допълнително да задълбочат тези проблеми.

Възможности за водене на диалог  
Докладчикът съзнава, че основните инструменти за постигане на справедливост между 
поколенията са в ръцете на държавите-членки. Много европейски срещи на високо 
равнище са се занимавали с последствията от демографските промени, постигнатите 
договорености обаче се прилагат съвсем нерешително. Докладчикът вижда 
европейският принос в създаването на основа и инструменти за воденето на открит и 
честен диалог между поколенията, който да позволява ситуации, в които и двете страни 
са печеливши. Понятието справедливост може по-лесно да стане реалност при равни 
усилия, равни възможности и равно участие.

Постигане на прозрачност
Докладчикът предлага конкретни мерки, които да послужат за основа на един открит 
диалог. Целта на инициативите за по-голяма прозрачност, като отчетите за поколенията 
е да позволят надеждно онагледяване и прогнозиране на потоците от плащания, 
ползите и тежестите за всяко поколение. Задължителното извършване на оценки на 
въздействието на нормативните актове (Generations-Check) на европейско и национално 
равнище следва да онагледи ефекта върху справедливостта между поколенията и да 
позволи дългосрочна оценка на разходите и ползите.

Област на политики „Образование и трудова заетост“
Особено внимание следва да се обърне на областта на политики „Образование и 
трудова заетост“. Откритият и равен достъп до възможности за образование и до 
пазарите на труда следва да представлява ядрото на политиката за справедливост 
между поколенията. Той представлява основата, върху която всяко поколение изгражда 
своето благоденствие и самостоятелност. Достъпът до учене през целия живот и 
увеличаването на трудовата заетост може да повиши производителността.
Изключването накърнява човешкото достойнство.
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Равнището на заетост сред хората между 55 и 64 години е под целта от Лисабон (50%), 
която Европейският съвет определи за 2010 г.1, а до 2020 г. активното население се 
очаква да намалее с три милиона души. Пазарът на труда и икономиката ще претърпят 
съществени структурни промени: структурата на семейството ще се променя, ще се 
увеличава броят на възрастните работници и служители (между 55-64 години), на 
пенсионерите (между 65 и 79 г.) и на по-възрастните хора (над 80 г.), като 
същевременно ще намалява броят на децата, подрастващите и възрастните в активна 
възраст.2 Трудовият стаж става все по-разпокъсан и несигурен в резултат 
икономическите кризи, на временна заетост, нарастващия брой срочни трудови 
договори, работа на половин работен ден или безработица. За да се предотврати всичко 
това е необходимо бързо и решително да се засили участието на по-младите и по-
възрастните хора на пазара на труда.  Концепцията за гъвкава сигурност (Flexicurity) и 
целта на стратегията ЕС-2020 за постигане на трудова заетост от 75 % представляват 
важни стъпки в тази насока.

В ЕС делът на безработните сред 15-24 годишните е значително по-висок отколкото 
сред другите възрастови групи. Делът на отпадащите от училище продължава да бъде 
твърде висок и целта от Лисабон процентът на учениците, които отпадат от училище 
бъде сведен до максимум 10º% до 1212ºг. е застрашена. Работните места на бъдещето 
изискват висококвалифицирана работна сила. За да се засили участието на младите 
хора на пазара на труда докладчикът предлага въвеждането на „Европейска гаранция за 
младите хора”. Тя ще осигури на всеки млад човек, след безработица от най-много 6 
месеца работно място, стаж, допълнително обучение или комбинация от работа и 
обучение. При това трябва да важи принципът „насърчаване и изискване”: въпросните 
млади хора трябва да подпомагат процеса на интегрирането си със собствени усилия.

По отношение на по-възрастните докладчикът предлага сключването на „Европейски 
пакт 50+“.  Това би довело до разширяването на стратегия ЕС-2020, която да предвижда 
повишаване на дела на заетите лица сред хората на над 50-годишна възраст до над 55%, 
както и постепенно намаляване на ранното пенсиониране и свързаните с него 
финансови стимули, повишаване на дела на всички поколение в допълнителното 
обучение и увеличаване на стимулите за лицата над 60-годишна възраст да останат на 
разположение на пазара на труда. Трябва да стане ясно, че по-възрастните хора не са 
тежест, а придобивка за икономиката и обществото със своя опит, житейски 
постижения и знания. Този пакт следва да бъде съпътстван от конкретни мерки като 
създаване на екипи, съставени от лица на различна възраст в предприятията, както и 
проверка и премахване на възрастовите граници.

В предприятията е необходима промяна на мисленето. Последните изследвания на 
Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) показват, че 
много работодатели продължават да имат предубеждения относно възможностите на 
по-възрастните работници и служители. Необходими са инициативи в областта на 
здравеопазването, допълнителното обучение, условията на труд, удовлетвореността от 
                                               
1 Консултации относно възможното обявяване на 2012 г. за Европейска година на активното стареене и 
солидарност между поколенията, ЕС, юни 2009 г.
2 COM (2005) 94 Зелена книга на Комисията  „Изправени пред демографските промени, нова солидарност 
между поколенията” 
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работата и поведението на ръководството. Те трябва да бъдат разработени заедно от 
социалните партньори и да бъдат прилагани в предприятията. Трябва да има по-широко 
разбиране за това, че по-възрастните служители и работници могат и се насърчават да 
остават активни след обичайната пенсионна възраст.

Ученето през целия живот трябва да бъде в центъра на мерките в областта на 
образованието в държавите-членки. Проучвания на бъдещи нужди от квалифицирани
специалисти в рамките на инициативите “new skills new jobs” показват, че голяма част 
от работната сила има само основни умения.

Област на политики „Семейство“ 
Средната раждаемост в ЕС възлиза на 1,5 деца и е една от най-ниските в света. Често 
липсват структури, които да дават възможност на партньорите да осъществят 
желанието си да имат деца. Предпоставка за по-висока раждаемост би била една 
ориентирана към децата политика.  Предоставянето на възможности за по-добро 
съвместяване на професионалния и личния живот би могло да допринесе за решаване 
на проблеми, свързани с застаряването на населението. Достъпните и 
висококачествените грижи за деца от най-ранна възраст трябва да се разширят и трябва 
да се предприемат мерки в помощ на родителите.

Област на политики „Удължаване на активния живот"
Удължаването на активния живот е процес на оптимизиране на възможностите на 
човека да запази здравето си с възрастта, да участва в живота на социалното си 
обкръжение и да подобрява качеството си на живот. 2012 г. следва да бъде обявена за 
„Европейска година на удължаване на активния живот и солидарност между 
поколенията” за да се покаже ясно приносът на младите и на възрастните хора към 
обществото. Европейските години вече са доказали приноса си за спечелване на 
широка политическа подкрепа и за прокарване на пътя към постигане на доброволни
споразумения за действие.

Област на политики „Икономика и растеж“
Докладчикът счита, че застаряването на населението предлага също така значителни
възможности за повишаване на конкуренцията и за иновации, а оттам за повишаване на 
растежа и заетостта. Трябва да се създадат рамкови условия за разработването на нови 
пазари в „икономиката на възрастните хора“. Те включват продукти и услуги, които 
отговарят на специалните нужди на по-възрастните хора и им помагат възможно най-
дълго да водят самостоятелен живот и да поддържат високо качество на живот.  Само в 
Германия поколението на над 60-годишните притежава покупателна способност от 
приблизително 320 милиона евро годишно, като тенденцията е за бърз растеж на тези 
цифри.

Област на политики „Миграция“
Проблемът за миграцията следва да се разглежда в световен контекст: В САЩ 
зависимостта от имиграция расте, докато в Африка и Близкия Изток ефектът от 
демографските промени ще се усети едва към края на века. В много страни 
имиграцията компенсира ниската раждаемост и осигурява положителния прираст на 
населението. Политиките в областта на миграцията следва винаги да имат за цел 
интеграция, която означава идентификация, равноправно участие и отговорност. Това 
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предполага готовност за адаптиране от страна на имигрантите и готовност за приемане 
от страна на местното население.

Област на политики  „Пенсионно осигуряване"
Демографските дисбаланси оказват съществено влияние върху финансирането на 
социалните разходи и финансовото състояние на пенсионната система. До 2060 г. 
средните за държавите-членки публични социални разходи, свързани със застаряването  
се очаква да достигнат около 4,75°% от БНП.1 До 2016 г. публичните разходи за пенсии 
могат да достигнат 2,4°% от БНП. Възниква въпросът как в тези рамки могат да бъдат 
осигурени подходящи пенсионни доходи за всички. Докладчикът припомня, че 
консолидирането на държавните бюджети и осъществяването на изискването за 
освобождаване от задължения трябва да бъдат в центъра на усилията.

Области на политика „Предоставяне на грижи“
Демографските проблеми ще се усетят първо и най-остро в застаряващите, обезлюдени 
или периферни региони на ЕС, които първи ще трябва да преодоляват проблемите, 
които по-късно ще засегнат и другите региони. Само източна Германия е заплашена от 
загубване на половината от икономически активното си население до 2050 г. Научните 
изследвания на причините и въздействията следва да бъдат особено насърчавани като 
основа на политическите концепции за необходимите трансформации на структурите за 
социално и здравно осигуряване.

Благодарение на непрекъснато увеличаващата се продължителност на живота се 
увеличава броят на хората над 80-годишна възраст в ЕС. През 2010-2030 г. техният 
брой се очаква да увеличи с 57%.2 Делът на самотните хора ще се увеличава. 
Семействата не могат сами да осигурят грижи за много възрастните си членове.  
Държавите-членки следва да изградят системи за редовен и прозрачен контрол, за да 
защитят достойнството на нуждаещите се от грижи лица и да приемат кодекс на 
поведение, валиден за целия ЕС, който да определя минимален обем изисквания и 
услуги при предоставянето на дългосрочни грижи и да бъде приет от ЕП и Съвета.

                                               
1 Доклад от 2009 г. относно застаряването на населението: икономически и бюджетни прогнози за 27-те 
държави-членки на ЕС (2008—2060 г.),
съвместен доклад от Комисията и Комитета за икономическа политика
2 COM (2005) 94 Зелена книга на Комисията  „Изправени пред демографските промени, нова солидарност 
между поколенията”


