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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě
(2010/2027(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 1997 o zprávě Komise Radě a Evropskému 
parlamentu o demografické situaci v Evropské unii (1995)1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 1998 o demografické zprávě Komise za 
rok 19972,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2000 o sdělení Komise „Evropa pro 
všechny věkové skupiny – více prosperity a mezigenerační solidarity“3,

– s ohledem na zelenou knihu Komise „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na 
demografické změny“ (KOM(2005)0094),

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o demografických výzvách 
a mezigenerační solidaritě4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o evropském sociálním modelu 
budoucnosti5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. února 2008 o demografické budoucnosti Evropy6,

– s ohledem na sdělení Komise „Demografická budoucnost Evropy – Učiňme z problému 
výhodu“ (KOM(2006)0571),

– s ohledem na sdělení Komise „Podporovat solidaritu mezi generacemi“ 
(KOM(2007)0244),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
14. března 2007 „Rodina a demografický vývoj“7 a na jeho stěžejní návrh, že by členské 
státy měly podepsat „Evropský pakt pro rodinu“,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise „Demografická budoucnost Evropy: 
fakta a čísla“ (SEK(2007)0638),

– s ohledem na společnou zprávu připravovanou Komisí a Výborem pro hospodářskou 
politiku (Pracovní skupina pro stárnutí populace) „Zpráva o stárnutí populace z roku 
2009: hospodářské a rozpočtové projekce pro členské státy EU-27 (2008–2060),

                                               
1 Úř. věst. C 115, 14.4.1997, s. 238.
2 Úř. věst. C 104, 6.4.1998, s. 222.
3 Úř. věst. C 232, 17.8.2001, s. 381.
4 Úř. věst. C 292E, 1.12.2006, s. 131.
5 Úř. věst. C 305E, 14.12.2006, s. 141.
6 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2008)0066.
7 Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 66.
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– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-
0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že důstojná společnost je založena na zásadě mezigenerační 
spravedlnosti,

B. vzhledem k tomu, že hospodářství a společnost potřebují k dosažení svých cílů životní 
zkušenost, zapojení a myšlenkové bohatství všech generací,

C. vzhledem k tomu, že demografické změny lze ovlivnit, pokud budou dostatečně 
připraveny a brány vážně,

D. vzhledem k tomu, že hlavní nástroje mezigenerační spravedlnosti mají členské státy 
(důchodové systémy a zdravotní péče); že však EU může poskytnout důležité iniciativy 
o sledování, výměnu osvědčených postupů a akční programy,

Základ a cíle návrhu

1. definuje mezigenerační spravedlnost jako rovnoměrné dělení užitku a zátěže mezi 
generacemi;

2. zastává názor, že fungující soužití generací je založeno na základních hodnotách, jako je 
svoboda, solidarita a spravedlnost, a musí být charakterizováno vzájemným respektem, 
zodpovědností a ochotou poskytovat podporu;

3. konstatuje, že se lidé naštěstí dožívají stále vyššího věku, že jsou přitom po delší dobu 
aktivní a že se mohou sami rozhodovat a angažovat ve společenském životě; na druhou 
stranu se porodnost v členských státech již několik desetiletí drží na nízké úrovni, což 
může vést k vysoké zátěži pro budoucí generace a ke sporům při přerozdělování;

4. je toho názoru, že cílem politiky zohledňující generace musí být vytvoření podkladů 
a nástrojů ve snaze vést otevřený a upřímný dialog generací, z něhož budou mít 
prospěch všichni;

5. domnívá se, že je nutné zdůraznit, že starší lidé nejsou pro hospodářství a společnost 
zátěží, ale naopak přínosem, a to díky svým zkušenostem, životní práci a vědomostem;

Iniciativa Transparentnost

6. vyzývá Komisi a Radu, aby ve všech členských státech a na úrovni EU zavedly 
mezigenerační bilance jakožto informační nástroje a další rozvíjení ukazatelů 
udržitelného rozvoje úřadu EUROSTAT, s cílem spolehlivě zobrazit a předvídat toky 
plateb, výkonů a zátěže každé generace;

7. spoléhá na posouzení dopadů (generation-check), které by závazně na evropské 
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a vnitrostátní úrovni ukázalo dopady zákonů na mezigenerační spravedlnost a umožnilo 
dlouhodobé hodnocení nákladů a přínosů;

Politická oblast vzdělávání a práce

8. je přesvědčen, že otevřený a spravedlivý přístup k možnostem vzdělávání a trhům práce 
je jádrem politiky zohledňující generace a základem pro blahobyt a nezávislost;

9. uznává, že práce je více než výdělečná činnost a že starší lidé prostřednictvím zapojení 
v rodině a ve společnosti ve velké míře přispívají k humánnosti naší společnosti, 
a vybízí vlády, aby usnadnily dobrovolnickou práci a péči v rodině a rychle vyjasnily 
otázky odpovědnosti;

10. konstatuje, že jednostranné omlazování personálu nevede k nárůstu počtu inovací, nýbrž 
k plýtvání zkušenostmi, znalostmi a kompetencí;

11. lituje, že profesní dráha se v důsledku dočasné práce, rostoucího počtu pracovních 
poměrů na dobu určitou a nízké zaměstnanosti či nezaměstnanosti stává stále nestálejší 
a nejistější;

12. je přesvědčen, že flexikurita může usnadnit přechod mezi různými fázemi profesního 
života, pokud bude založena na mezigenerační solidaritě a pokud bude zahrnovat obavy 
a potřeby všech věkových skupin;

13. zdůrazňuje, že celoživotní učení musí být v centru pozornosti všech vzdělávacích 
opatření a je úkolem pro všechny generace;

14. zdůrazňuje, že demografické změny nesmějí být využívány jako záminka pro rušení 
sociálních práv a dávek;

Iniciativa evropské záruky pro mladé lidi 

15. zdůrazňuje, že nezaměstnanost mladých lidí patří k nejnaléhavějším problémům, neboť 
vede ke ztrátě příležitostí, vyloučení, nárůstu sociálních nákladů a plýtvání cennými 
lidskými zdroji; 

16. požaduje, aby Rada a Komise vynaložily zvláštní úsilí a vypracovaly konkrétní 
opatření, k nimž by měla patřit evropská záruka pro mladé lidi, jejímž prostřednictvím 
by bylo nezaměstnaným mladým lidem po uplynutí nejvýše 6 měsíců nabídnuto 
pracovní místo, učňovské místo, doplňující vzdělávání nebo kombinace práce 
a vzdělávání, a to za předpokladu, že dotčené osoby vlastním snažením podporují 
proces začlenění;

Iniciativa evropského paktu 50plus

17. vyzývá členské státy a Komisi EU, aby se v rámci rozšíření strategie EU 2020 zasadily 
o dosažení těchto cílů do roku 2020:

i) zvýšení míry zaměstnanosti u pracovníků starších 50 let na více než 55 %,
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ii) snižování počtu případů předčasného odchodu do důchodu a odstranění finančních 
pobídek k němu,

iii) zvýšení míry mezigeneračního vzdělávání a odborné přípravy,

iv) vytváření pobídek pro pracovníky starší 60 let, aby mohli být nadále k dispozici trhu 
práce, a pro podniky, aby tyto pracovníky zaměstnávaly;

Iniciativa AGE management

18. zastává názor, že zaměstnatelnost ve stáří vyžaduje iniciativy zaměstnavatelů 
v oblastech zdravotnictví, odborné přípravy, pracovních dohod, spokojenosti s prací 
a chování vedoucích pracovníků, jež by měly být společně rozvíjeny sociálními 
partnery;

Iniciativa Generační tandem

19. požaduje konkrétní iniciativy na podporu vytváření pracovních týmů složených 
z pracovníků z různých věkových skupin a vybízí k podpoře takových podniků 
a k oceňování výjimečných projektů;

Iniciativa „Práce bez hranic“

20. je přesvědčen, že dotčené osoby musí mít možnost se samy rozhodnout, do jaké míry 
budou své povolání vykonávat i po dosažení vnitrostátní věkové hranice pro odchod do 
důchodu;

21. vyzývá Radu a členské státy, aby nechaly do roku 2012 nestranně přezkoumat věkové 
hranice pro výkon povolání a mandátů nebo pro poskytování úvěrů a aby tyto hranice 
odstranily;

Iniciativa „aktivní stárnutí“

22. vyzývá Komisi EU, aby přezkoumala činnosti v oblasti zdravého stárnutí a aby v roce 
2011 předložila akční plán, který bude podporovat důstojnost, zdraví a kvalitu života 
starších lidí; 

23. vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh, aby se rok 2012 stal „Evropským rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“, který by zdůraznil přínos starších lidí pro 
společnost; vítá, že mnohé organizace občanské společnosti vyhlásily 29. duben dnem 
„mezigenerační solidarity“;

Politická oblast rodina

24. zdůrazňuje, že rodina je základem naší společnosti a je neodmyslitelně spojena se 
zprostředkováváním hodnot a solidárním soužitím a že soulad profesního a rodinného 
života je ve všech členských státech zajišťován prostřednictvím finančně dostupných 
a vysoce hodnotných nabídek péče a výchovy v raném dětství;

25. vybízí členské státy, aby přijaly opatření ve prospěch rodičů, např. dodatečné 
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důchodové nároky a daňové úlevy pro jesle v podnicích; je také potřeba, aby byly 
v rámci evropské aliance pro rodiny vyměňovány osvědčené postupy;

26. zastává názor, že flexibilní pracovní doba a dělba práce přispívají k souladu profesního 
a rodinného života;

Politická oblast hospodářství a hospodářský růst

27. domnívá se, že objevení nových trhů v oblasti tzv. „stříbrné ekonomiky“ nabízí velkou 
příležitost ke zlepšení konkurenceschopnosti a schopnosti inovací a ke zvýšení 
hospodářského růstu a zaměstnanosti;

28. vyzývá členské státy, aby vytvořily rámcové podmínky, zejména inovativní přístupy, 
které zohlední rozdílné regionální podmínky;

Politická oblast důchody a rozpočty

29. podotýká, že systémy sociálního zabezpečení stojí před velkými výzvami a že roste 
nebezpečí chudoby ve stáří; zastává názor, že jistota plánování představuje v rámci 
důchodových systémů prioritu;

30. připomíná, že konsolidace veřejných rozpočtů a provádění nezbytného snižování 
zadlužení je otázkou mezigenerační spravedlnosti;

Politická oblast migrace

31. domnívá se, že migrace ve spojení s úspěšnou integrací přispívají ke zvládnutí 
demografických změn a že mnozí lidé, kteří pocházejí z rodin migrantů, se v členských 
státech, v nichž žijí, necítí být jejich příslušníky;

32. je přesvědčen, že úspěšná integrace předpokládá identifikaci, rovnoprávnou účast 
a odpovědnost a že jí lze dosáhnout pouze ochotou přistěhovalců přizpůsobit se 
a ochotou hostitelské společnosti tyto lidi přijmout;

Politická oblast zabezpečení

33. podotýká, že demografické změny vykazují prohlubující se regionální nerovnosti 
a vedou k odchodu z venkovských a okrajových oblastí, a je tudíž potřeba vypracovat 
koncepce pro transformaci struktur sociální a zdravotní péče, uvolnit finanční 
prostředky a zavést intenzivní výměnu osvědčených postupů;

34. zdůrazňuje, že lidem se musí dostávat finančně dostupných kvalitních zdravotních 
služeb a péče, a to bez ohledu na příjmy, věk, sociální postavení nebo zdravotní riziko;

35. oceňuje práci v oblasti péče o starší osoby a vyzývá členské státy, aby vytvořily řádné 
a transparentní systémy kontroly s cílem chránit důstojnost závislých osob;

36. domnívá se, že je nutné zavést celoevropský kodex chování, který vymezí minimální 
pravidla a úkony, pokud jde o poskytování dlouhodobé péče, a který bude schválen 
Evropským parlamentem a Radou;
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37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nastolení mezigenerační spravedlnosti patří k prvořadým výzvám evropské a vnitrostátní 
sociální politiky následujících let. Demografické změny budou probíhat na počátku století, 
první dopady se ukazují již dnes.

Zajištění mezigenerační spravedlnosti
Demografické změny vedou k potěšující skutečnosti, že se lidé dožívají stále vyššího věku 
a že jsou přitom po delší dobu tělesně i duševně aktivní. Na druhou stranu se porodnost 
v členských státech již několik desetiletí drží na nízké úrovni; poměr věkového rozložení 
obyvatelstva se postupně mění ve prospěch starších generací. Mezigenerační pakt naráží 
na své hranice. Zárukou pro solidaritu, sociální spravedlnost a stabilitu systému sociálního 
zabezpečení může být pouze tehdy, pokud je počet osob, které pobírají dávky, podstatně nižší 
než počet těch, kteří je hradí. Pokud jsou předpovědi reálné, nelze vyloučit vysokou finanční 
zátěž budoucích generací a z toho plynoucí spory při přerozdělování. Tento vývoj mohou 
ještě zhoršit finanční, hospodářské a sociální krize.

Umožnění dialogu  
Zpravodaj si je vědom toho, že hlavní nástroje pro dosažení mezigenerační spravedlnosti mají 
v rukou členské státy. Dopady těchto změn se zabývaly četné vrcholné schůzky na evropské 
úrovni, avšak sliby jsou dodržovány jen váhavě. Evropskou přidanou hodnotu spatřuje 
zpravodaj zejména ve vytvoření podkladů a nástrojů pro otevřený a upřímný dialog generací, 
z něhož budou mít prospěch všichni. Pojem spravedlnosti je nutné při jeho uvádění v život 
více založit na spravedlnosti v oblasti dávek, příležitostí a účasti.

Zajištění transparentnosti
Zpravodaj navrhuje konkrétní opatření pro vytvoření základu pro otevřený dialog. Iniciativy 
v oblasti transparentnosti, jako jsou mezigenerační bilance, mají spolehlivě odrážet 
a předvídat toky plateb mezi ročníky, jakož i plnění a zatížení každé generace. 
Vyhodnocování účinku právních předpisů (generation-check) na evropské a vnitrostátní 
úrovni mají ukázat dopady na mezigenerační spravedlnost a umožnit dlouhodobé hodnocení 
nákladů a přínosů.

Politická oblast vzdělávání a práce
Zvláštní pozornost je věnována politické oblasti vzdělávání a práce. Otevřený a spravedlivý 
přístup k možnostem vzdělávání a trhům práce musí být jádrem politiky zohledňující 
generace. Je základem toho, aby každá generace mohla dosáhnout blahobytu a nezávislosti. 
Dostupností celoživotního vzdělávání a vyšším pracovním zapojením je možné zvýšit 
produktivitu. Vyloučením člověka je zraňována jeho lidská důstojnost.

Míra zaměstnanosti osob ve věku 55–64 let nedosahuje lisabonského cíle (50 %), který 
Evropská rada stanovila pro rok 20101. Do roku 2020 se počet výdělečně činných osob 
pravděpodobně sníží o tři miliony osob. Pracovní trh a hospodářství projdou výraznými 
strukturálními změnami: mění se struktura rodiny, je více starších pracovníků (55–64), 
seniorů (65–79), více starých lidí (80+) a současně méně dětí, mladých lidí a dospělých 

                                               
1 Konzultace s ohledem na případné vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity, Komise EU, červen 2009
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v produktivním věku.1. Profesní dráha se v důsledku hospodářských krizí, dočasné práce, 
rostoucího počtu pracovních poměrů na dobu určitou a nízké zaměstnanosti či 
nezaměstnanosti stává stále nestálejší a nejistější. Aby se zabránilo těmto jevům, musí dojít 
k rychlému a rozhodnému posílení účasti mladších a starších lidí na trhu práce v rámci 
přístupu založeného na „životním cyklu“. Důležitými kroky jsou koncepce flexikurity a cíl 
strategie EU 2020 dosáhnout podílu osob vykonávajících výdělečnou činnost ve výši 75 %.

Podíl nezaměstnaných ve věkové kategorii 15–24 let je v EU výrazně vyšší než u ostatních 
věkových skupin. Míra předčasného ukončování školní docházky je nadále příliš vysoká 
a lisabonský cíl dosáhnout do roku 2012 nejvýše 10 % osob, které předčasně ukončily školní 
docházku, je ohrožen. Pracovní místa budoucnosti vyžadují vysoce kvalifikovanou pracovní 
sílu. Pro zvýšení účasti mladých lidí na trhu práce navrhuje zpravodaj evropskou záruku pro 
mladé lidi. Každému mladému člověku by zajistila po uplynutí nejvýše šestiměsíční doby 
nezaměstnanosti pracovní místo, učňovské místo, doplňující vzdělávání nebo kombinaci práce 
a vzdělávání, Musí přitom platit zásada „podporovat a požadovat“: dotčené osoby musí svým 
vlastním snažením podporovat proces vlastní integrace na trh práce.

Zpravodaj požaduje uzavření evropského paktu 50plus věnovaného situaci starších osob. 
V rámci rozšíření strategie EU 2020 by měl tento pakt stanovit zvýšení míry zaměstnanosti 
u zaměstnanců starších 50 let na více než 55 %, snižování počtu případů předčasného 
odchodu do důchodu a odstranění finančních pobídek k němu, zvýšení míry mezigeneračního 
vzdělávání a odborné přípravy a vytváření pobídek pro pracovníky starší 60 let, aby byli trhu 
práce nadále k dispozici. V hospodářství a společnosti musí být zřejmé, že starší lidé nejsou 
zátěží, ale naopak přínosem, a to díky svým zkušenostem, životní práci a vědomostem. Tento 
pakt by měl být doplněn konkrétními opatřeními, jako je posílení pracovních týmů složených 
z pracovníků z různých věkových skupin v podnicích nebo přezkum a odstraňování věkových 
hranic.

Je nezbytná změna mentality v podnicích. Nové výzkumy CEDEFOP ukazují, že 
zaměstnavatelé stále mají předsudky, pokud jde o výkonnost starších pracovníků. Jsou 
potřebné iniciativy v oblastech zdravotnictví, odborné přípravy, pracovních dohod, 
spokojenosti s prací a chování vedoucích pracovníků. Sociální partneři by je měli společně 
rozvíjet a podporovat v podnicích. Potřebujeme více porozumění pro to, že starší pracovníci 
jsou schopni a motivováni setrvat u aktivního způsobu života i po dosažení obvyklé věkové 
hranice pro odchod do důchodu.

Celoživotní učení musí být v centru pozornosti veškerých vzdělávacích opatření členských 
států. Odhady budoucích požadavků na dovednosti v rámci iniciativ „nové dovednosti pro 
nová pracovní místa“ ukazují, že velká část pracujících disponuje pouze základními 
dovednostmi.

Politická oblast rodina 
Průměrná míra porodnosti v EU činí 1,5 dítěte, a patří tak k nejnižším na světě. Často chybějí 
struktury, které by partnerům umožnily pořídit si děti. Podmínkou vyšší porodnosti je 
politika, v jejímž centru pozornosti budou děti. Zejména lepší soulad profesního 
a soukromého života může vyřešit problémy stárnutí obyvatelstva. Je nutné rozšířit finančně 
                                               
1 KOM (2005)0094, Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“
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dostupné a kvalitní nabídky péče a výchovy v raném dětství a přijmout opatření na podporu 
rodičů.

Iniciativa aktivní stárnutí
Aktivní stárnutí je proces optimalizace možností lidí zachovat si s přibývajícím věkem své 
zdraví, účastnit se sociálního života ve svém okolí a zlepšovat kvalitu svého života. Rok 2012 
by měl být vyhlášen „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“, aby se 
tak zdůraznilo, jaký přínos mají mladí a starší lidé pro společnost. Evropské roky vždy 
přispívaly k získání široké politické podpory a k uvolnění cesty rozsáhlejším dobrovolným 
závazkům.

Politická oblast hospodářství a hospodářský růst
Zpravodaj se domnívá, že stárnutí obyvatelstva také nabízí velkou příležitost ke zlepšení 
konkurenceschopnosti a schopnosti inovací, a tím ke zvýšení hospodářského růstu 
a zaměstnanosti. Je nezbytné vytvořit rámcové podmínky pro otevření nových trhů v oblasti 
tzv. „stříbrné ekonomiky“. Tyto podmínky zahrnují produkty a služby, které se přizpůsobí 
zvláštním potřebám starších lidí a které těmto lidem co nejdéle umožní samostatný život při 
zachování vysoké kvality života. Jen v samotném Německu představuje generace osob 
starších 60 let kupní sílu ve výši přibližně 320 mil. EUR ročně a toto číslo se stále zvyšuje.

Politická oblast migrace
Otázku migrace je potřeba nahlížet v celosvětovém kontextu: USA jsou stále více závislé na 
přistěhovalectví, zatímco demografické změny v Africe a na Blízkém východě se projeví až 
na konci století. V mnoha zemích zmírnilo přistěhovalectví nedostatečnou porodnost popř. 
umožnilo zachovat přírůstek obyvatelstva. Cílem migrace musí být vždy integrace 
s identifikací, rovnoprávnou účastí a odpovědností. Podmínkou je ochota přistěhovalců 
přizpůsobit se a ochota hostitelské společnosti tyto lidi přijmout.

Politická oblast důchody
Demografická nerovnováha má znatelné dopady na financování sociálních výdajů a na 
finanční situaci důchodových systémů. Veřejné sociální výdaje podmíněné dosažením 
určitého věku vzrostou do roku 2060 průměrně ve všech členských státech přibližně o 4,75 % 
HNP1. Veřejné výdaje na důchody by mohly do roku 2060 vzrůst o 2,4 % HNP. Vyvstává 
otázka, jak mohou být za těchto rámcových okolností zajištěny přiměřené důchodové příjmy 
pro všechny. Zpravodaj připomíná, že konsolidace veřejných rozpočtů a provádění 
nezbytného snižování zadlužení musí stát v centru veškerého úsilí.

Politická oblast zabezpečení
V přestárlých, částečně opuštěných nebo periferních regionech EU se demografické změny 
budou vyostřovat a budou brzdit budoucí rozvoj ve zbývajících regionech. Jen na východě 
Německa hrozí do roku 2050 ztráta poloviny výdělečného potenciálu. Vědecké zkoumání 
příčin a dopadů by mělo být zvláště podporováno jako základ pro politické koncepce pro 
nezbytnou transformaci struktur sociální a zdravotní péče.

                                               
1 Zpráva o stárnutí populace z roku 2009: hospodářské a rozpočtové projekce pro členské státy EU-27 (2008–
2060)
Společná zpráva vypracovaná Evropskou komisí a Výborem pro hospodářskou politiku
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V důsledku prodlužující se průměrné délky života se v EU zvyšuje počet lidí starších 80 let. 
V období 2010 až 2030 se předpokládá nárůst o 57 %1. Zvýší se podíl osob, které žijí samy.
Rodiny nemohou samy zvládnout péči o velmi staré příbuzné. Členské státy by měly vytvořit 
řádné a transparentní systémy kontroly ve snaze chránit důstojnost závislých osob a zavést 
celoevropský kodex chování, který vymezí minimální pravidla a úkony, pokud jde 
o poskytování dlouhodobé péče, a který bude schválen Evropským parlamentem a Radou.
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