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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami
(2010/2027(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 14 marca 1997 r. dotyczącą sprawozdania 
Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji demograficznej w Unii 
Europejskiej (1995 r.)1,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 12 marca 1998 r. dotyczącą sprawozdania 
Komisji z 1997 r. na temat sytuacji demograficznej2,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 15 grudnia 2000 r. dotyczącą komunikatu 
Komisji „Europa dla wszystkich grup wiekowych – dobrobyt i solidarność między 
pokoleniami”3,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji zatytułowaną „Wobec zmian demograficznych: 
nowa solidarność między pokoleniami” (COM(2005)0094),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyzwań 
demograficznych i solidarności między pokoleniami4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 września 2006 r. w sprawie przyszłego 
europejskiego modelu społecznego5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie demograficznej 
przyszłości Europy6,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Demograficzna przyszłość Europy -
przekształcić wyzwania w nowe możliwości” (COM(2006)0571),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Promowanie solidarności między 
pokoleniami” (COM(2007)0244),

– uwzględniając wydaną w dniu 14 marca 2007 r. przez Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny opinię pod tytułem „Rodzina a zmiany demograficzne”7 oraz 
jej główną propozycję podpisania przez państwa członkowskie europejskiego paktu na 
rzecz rodziny,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Demograficzna 
przyszłość Europy: fakty i liczby” (SEC(2007)0638),

                                               
1 Dz.U. C 115 z 14.4.1997, s. 238.
2 Dz.U. C 104 z 6.4.1998, s. 222.
3 Dz.U. C 232 z 17.08.2001, s. 381.
4 Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, s. 131.
5 Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, str. 141.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0066.
7 Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 66.
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– uwzględniając wspólne sprawozdanie przygotowane przez Komisję i Komitet Polityki 
Gospodarczej (grupa robocza ds. starzenia się społeczeństwa) w sprawie sprawozdania 
na temat starzenia się społeczeństwa, 2009: przewidywania gospodarcze i budżetowe 
dla UE-27 na lata 2008-2060,

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A7–0000/2010),

A. w przekonaniu, że społeczeństwo szanujące godność człowieka opiera się na zasadzie 
sprawiedliwości pokoleniowej,

B. mając świadomość, że, by zrealizować założenia, gospodarka i społeczeństwo 
potrzebują doświadczenia życiowego, zaangażowania i całego bogactwa idei 
wszystkich pokoleń,

C. w przekonaniu, że na przemiany demograficzne można wpływać pod warunkiem 
odpowiedniego przygotowania się do nich i poważnego ich traktowania,

D. mając na uwadze, że głównie instrumenty sprawiedliwości pokoleniowej należą do 
kompetencji państw członkowskich (system emerytalny i opieka zdrowotna), UE może 
zaś realizować istotne inicjatywy dotyczące monitorowania, wymiany najlepszych 
praktyk i programów działania,

Podstawowe zasady i cele

1. definiuje sprawiedliwość społeczną jako równomierny podział korzyści i obciążeń 
między pokoleniami;

2. wyraża przekonanie, że dobrze funkcjonująca współegzystencja pokoleń musi opierać 
się na wartościach podstawowych, takich jak wolność, solidarność i sprawiedliwość i 
cechować się wzajemnym poszanowaniem, odpowiedzialnością oraz gotowością do 
poświęcenia się;

3. zauważa, że ku ogólnemu zadowoleniu ludzie żyją coraz dłużej i jednocześnie są dłużej 
aktywni, jak również świadomie i z zaangażowaniem biorą udział w życiu społecznym; 
z drugiej strony wskaźnik urodzeń w państwach członkowskich utrzymuje się od wielu 
dziesięcioleci na niskim poziomie, co może doprowadzić do znacznego obciążenia 
przyszłych pokoleń oraz do sporów w zakresie podziału;

4. wyraża przekonanie, że celem sprawiedliwej pokoleniowo strategii politycznej winno 
stać się stworzenie zasad i instrumentów prowadzących do otwartego i szczerego 
dialogu pokoleniowego, który umożliwi korzystne dla obu stron rozwiązania;

5. wyraża przekonanie, że należy wyraźnie powiedzieć, że osoby starsze nie są ciężarem, 
lecz dzięki swojemu doświadczeniu, swoim osiągnięciom życiowym i swojej wiedzy, są 
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wartością dodaną zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa;

Inicjatywa w zakresie przejrzystości

6. wzywa Komisję i Radę do wprowadzenia bilansów pokoleń jako narzędzi 
informacyjnych oraz do dalszego rozwoju wskaźników zrównoważonego rozwoju (SDI) 
EUROSTAT-u we wszystkich państwach członkowskich i na poziomie europejskim, by 
wiarygodnie odzwierciedlić i przewidzieć przepływy środków pieniężnych, osiągnięcia 
i obciążenia każdego pokolenia;

7. popiera ocenę skutków prawnych (badanie pod kątem kwestii pokoleniowych), która na 
poziomie europejskim i krajowymi w wiążący sposób ujawni wpływ przepisów na 
kwestie sprawiedliwości pokoleniowej i umożliwi dokonanie długoterminowej analizy 
korzyści i kosztów;

Polityka kształcenia i zatrudnienia

8. jest przekonany, że swobodny i sprawiedliwy dostęp do możliwości kształcenia i 
rynków pracy stanowi istotę sprawiedliwej pokoleniowo strategii politycznej i jest 
podstawą dobrobytu i niezależności;

9. uznaje, że praca to coś więcej niż działalność zarobkowa i że osoby starsze poprzez 
swoją aktywność rodzinną i społeczną przyczyniają się w dużym stopniu do nadawania 
naszemu społeczeństwu ludzkiego wymiaru oraz zachęca rządy do ułatwiania pracy 
wolontariackiej i opieki w rodzinie oraz do szybkiego wyjaśnienia kwestii 
odpowiedzialności;

10. stwierdza, że jednostronne odmładzanie zespołów pracowniczych nie prowadzi do 
wzrostu innowacji, lecz jest marnotrawieniem doświadczenia, wiedzy i kompetencji;

11. ubolewa z powodu faktu, że wskutek pracy tymczasowej, wzrostu liczby umów o pracę 
na czas określony, zmniejszenia zatrudnienia czy bezrobocia ciągłość pracy staje się 
coraz bardziej niestała i niepewna;

12. wyraża przekonanie, że flexicurity może ułatwić przechodzenie pomiędzy różnymi 
etapami kariery zawodowej, jeżeli opierać się będzie na solidarności pokoleń i będzie 
uwzględniać troski i problemy wszystkich grup wiekowych;

13. podkreśla, że uczenie się przez całe życie musi znajdować się w centrum wszelkich 
środków w zakresie edukacji oraz że jest to zadanie dla wszystkich pokoleń;

14. podkreśla, że zmiany demograficzne nie mogą stać się uzasadnieniem ograniczania 
praw i świadczeń socjalnych;

Inicjatywa europejska w sprawie gwarancji na rzecz młodzieży 

15. podkreśla, że bezrobocie wśród młodzieży zalicza się do najbardziej palących 
problemów, ponieważ prowadzi do pozbawienia szans, wykluczenia, rosnących 
kosztów społecznych oraz marnotrawienia wartościowych zasobów ludzkich; 
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16. wzywa Radę i Komisję do dołożenia szczególnych starań i opracowania konkretnych 
środków, obejmujących także inicjatywa europejska w sprawie gwarancji na rzecz 
młodzieży, dzięki którym młodzież po okresie bezrobocia o długości maksymalnie 
sześciu miesięcy otrzyma miejsce pracy, możliwość kształcenia, możliwość poszerzania 
kwalifikacji lub pracę połączoną z możliwością kształcenia, pod warunkiem, że osoby 
dotknięte bezrobociem będą wspierać ten proces integracji własnymi staraniami;

Inicjatywa: europejski pakt na rzecz osób po 50-ce

17. wzywa państwa członkowskie i Komisję UE do zatroszczenia się o to, aby do 2020 r. 
osiągnąć w ramach rozszerzonej strategii UE 2020 następujące cele:

i) zwiększenie liczby czynnych zawodowo kobiet i mężczyzn po pięćdziesiątym roku 
życia do powyżej 55%,

ii) ograniczenie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i zachęt finansowych, by 
przechodzić w stan spoczynku,

iii) podwyższenie liczby osób kontynuujących kształcenie i poszerzających kwalifikacje 
niezależnie od wieku,

iv) tworzenie zachęt dla pracowników po sześćdziesiątym roku życia, by pozostawali na 
rynku pracy oraz dla przedsiębiorców, by korzystali z usług takich pracowników;

Inicjatywa: zarządzanie wiekiem

18. stoi na stanowisku, że zdolność do pozostawania czynnym zawodowo w podeszłym 
wieku wymaga realizowanych we współpracy z partnerami społecznymi inicjatyw ze 
strony pracodawców w dziedzinie zdrowia, dalszego kształcenia, specyfiki pracy, 
zadowolenia z pracy oraz postawy kadry zarządzającej;

Inicjatywa: tandem pokoleniowy

19. wspiera konkretne inicjatywy tworzenia zespołów pracowników o zróżnicowanej 
strukturze wiekowej oraz zachęca do wspierania takich przedsiębiorstw i do 
wyróżniania projektów o szczególnej wartości;

Inicjatywa: „praca bez granic”

20. jest przekonany, że to sami zainteresowani muszą decydować, w jakim zakresie pragną 
kontynuować pracę zawodową po spełnieniu krajowych wymogów przejścia na 
emeryturę;

21. wzywa Radę i państwa członkowskie, aby do 2012 r. zleciły wykonanie wolnej od 
uprzedzeń analizy granic wiekowych obowiązujących dla zawodów, mandatów i w 
zakresie kredytów oraz zniosły te ograniczenia;

Inicjatywa: „aktywne starzenie się”

22. wzywa Komisję do skontrolowania działań w zakresie starzenia się w dobrym zdrowiu 



PR\815397PL.doc 7/12 PE441.184v01-00

PL

oraz do przedstawienia w 2011 r. planu działania na rzecz wspierania godności, zdrowia 
i jakości życia ludzi starszych;

23. wzywa Komisję do opracowania wniosku w celu ustanowienia roku 2012 „europejskim 
rokiem aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej”, który zwróci 
uwagę na wartość dodaną wypracowywaną przez ludzi starszych w społeczeństwie; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
ogłosiło dzień 29 kwietnia „Dniem solidarności międzypokoleniowej”;

Polityka na rzecz rodziny

24. podkreśla, że rodzina stanowi fundament naszego społeczeństwa i jest nierozłącznie 
związana z przekazywaniem wartości i solidarną współegzystencją; zwraca również 
uwagę, że godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym jest gwarantowane we 
wszystkich państwach członkowskich dzięki przystępnej i wysokowartościowej ofercie 
usług w zakresie sprawowania opieki nad małymi dziećmi i wczesnej edukacji dzieci;

25. zachęca państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz rodziców, takie jak 
dodatkowe prawa do emerytury i ułatwienia podatkowe dla żłobków w zakładach pracy; 
powinno się również w ramach Paktu na rzecz Rodzin dokonywać wymiany poglądów 
na temat sprawdzonych praktyk;

26. uważa, że elastyczny czas pracy i możliwość dzielenia etatu pomagają w godzeniu życia 
rodzinnego z życiem zawodowym;

Polityka na rzecz gospodarki i wzrostu

27. uważa, że zagospodarowywanie nowych możliwości na „rynku seniorów” stwarza 
również dobrą okazję do poprawy konkurencyjności i innowacyjności oraz do 
zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

28. wzywa państwa członkowskie do stworzenia warunków ramowych, w szczególności 
innowacyjnych środków działania, które uwzględnią różne uwarunkowania regionalne;

Polityka emerytalna i budżetowa

29. poddaje pod rozwagę fakt, że systemy opieki społecznej stoją przed ogromnymi 
wyzwaniami i że rośnie niebezpieczeństwo ubóstwa wśród ludzi starszych; uważa, że w 
programach emerytalnych priorytetem jest stabilność planowania;

30. przypomina, że konsolidacja finansów publicznych i realizacja planu oddłużenia jest 
kwestią sprawiedliwości międzypokoleniowej;

Polityka migracyjna

31. uważa, że migracja w połączeniu z udaną integracją przyczynia się do rozwiązywania 
problemów związanych ze zmianami demograficznymi i że jeszcze zbyt wiele osób 
wywodzących się ze środowisk migracyjnych nie ma poczucia przynależności do 
państw członkowskich, w których mieszka;
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32. jest przekonany, że warunkiem udanej integracji jest utożsamianie się, równe 
uczestnictwo i ponoszenie odpowiedzialności oraz że integracja może się udać jedynie 
dzięki gotowości imigrantów do asymilacji i gotowości ludności lokalnej do ich 
przyjęcia;

Polityka opiekuńcza

33. poddaje pod rozwagę, że zmiany demograficzne wskazują na poważne zróżnicowanie 
regionalne i prowadzą do odpływu ludności z regionów wiejskich i oddalonych, w 
związku z czym konieczne jest opracowanie koncepcji transformacji struktur 
zabezpieczenia społecznego i opieki medycznej, udostępnienie środków pomocowych i 
zintensyfikowanie wymiany najlepszych praktyk; 

34. podkreśla, że niezależnie od dochodu, wieku, statusu społecznego czy ryzyka 
zdrowotnego obywatele muszą mieć zagwarantowaną przystępną i wysokowartościową 
opiekę medyczną oraz wysokiej jakości opiekę pielęgnacyjną;

35. uznaje usługi świadczone w ramach opieki nad ludźmi starszymi i wzywa państwa 
członkowskie do stworzenia systematycznych i przejrzystych systemów kontroli z 
myślą o ochronie godności osób wymagających opieki;

36. uważa, że konieczne jest sporządzenie ogólnoeuropejskiego kodeksu postępowania 
określającego minimalne wymogi i świadczenia w zakresie zapewnienia 
długoterminowej opieki, który zostanie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę;

37. zobowiązuje przewodniczącego do przekazanie niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a 
także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Zapewnienie sprawiedliwości pokoleniowej należy do priorytetowych wyzwań społecznych 
europejskich i krajowych strategii politycznych w nadchodzących latach. Zmiany 
demograficzne będą zachodzić na początku wieku, pierwsze ich skutki widać już dziś.

Zapewnienie sprawiedliwości pokoleniowej
Zmiany demograficzne powodują, że ku ogólnemu zadowoleniu ludzie żyją coraz dłużej i 
jednocześnie są dłużej aktywni zarówno fizycznie jak i umysłowo. Z drugiej strony przyrost 
naturalny w państwach członkowskich utrzymuje się od dziesięcioleci na niskim poziomie; 
proporcje struktury wiekowej ulegają ciągłym zmianom na korzyść starszych pokoleń. 
Umowa pokoleniowa dobiega nieuchronnego końca. Może ona gwarantować solidarność, 
sprawiedliwość społeczną oraz stabilność systemu zabezpieczeń społecznych wyłącznie tak 
długo, jak odsetek osób, które korzystają z tych świadczeń, jest znacząco niższy od liczby 
osób, które finansują ten system. Jeżeli sprawdzą się przewidywania, nie można wykluczyć 
wysokiego obciążenia finansowego przyszłych pokoleń oraz wynikających z niego 
konfliktów dotyczących podziału kosztów. Na zaostrzenie takiego rozwoju wydarzeń mogą 
wpłynąć kryzysy finansowy, gospodarczy i społeczny.

Umożliwienie dialogu  
Sprawozdawca ma świadomość, że główne instrumenty pozwalające osiągnąć sprawiedliwość 
pokoleniową należą do kompetencji państw członkowskich. Liczne szczyty europejskie 
zajmowały się skutkami przemian demograficznych, obietnic dotrzymywano jednak z 
ociąganiem. Sprawozdawca upatruje europejską wartość dodaną w szczególności w 
stworzeniu zasad i instrumentów otwartego i uczciwego dialogu pokoleń, przyczyniającego 
się do stworzenia korzystnych dla obu stron warunków. Pojęcie sprawiedliwości należy w 
większym stopniu realizować w oparciu o zasady sprawiedliwości świadczeń, możliwości i 
uczestnictwa.

Zapewnienie przejrzystości
Sprawozdawca proponuje konkretne środki, które pomogą w stworzeniu podstaw otwartego 
dialogu. Inicjatywy w zakresie przejrzystości, takie jak bilans pokoleń, powinny wiarygodnie 
odzwierciedlać i przewidywać przepływy środków pieniężnych między poszczególnymi 
latami, a także osiągnięcia i obciążenia każdego pokolenia. Wiążące oceny skutków regulacji 
(badanie pod kątem kwestii pokoleniowych) na poziomie europejskim i krajowymi powinny 
uwidocznić wpływ przepisów na kwestie sprawiedliwości pokoleniowej i umożliwić 
dokonanie długoterminowej analizy korzyści i kosztów.

Polityka na rzecz kształcenia i pracy
Szczególną uwagę należy zwrócić na politykę edukacyjną i politykę zatrudnienia. Swobodny i 
sprawiedliwy dostęp do możliwości kształcenia i rynków pracy musi stanowić istotę 
sprawiedliwej pokoleniowo strategii politycznej. Jest on podstawą do wypracowania przez 
każde pokolenie dobrobytu i niezależności. Wydajność można zwiększyć dzięki dostępowi do 
uczenia się przez całe życie i dzięki wzrostowi udziału w rynku pracy. Wykluczenie jednostek 
stanowi naruszenie godności człowieka.
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Stopa aktywności zawodowej wśród osób w wieku od 55 do 64 lat kształtuje się poniżej celu 
lizbońskiego (50%) ustanowionego przez Radę Europejską na 2010 r.1. Według przewidywań 
liczba ludności aktywnej zawodowo zmniejszy się do 2020 r. o 3 miliony. Rynek pracy i 
gospodarka będą doświadczały poważnych przemian strukturalnych: zmieni się struktura 
rodzin, przybędzie „pracowników w starszym wieku” (55-64), emerytów (65-79), ludzi w 
podeszłym wieku (ponad 80 lat), a jednocześnie zmniejszy się liczba dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych w wieku produkcyjnym.2.Ciągłość pracy będzie stawała się wskutek kryzysu 
gospodarczego, pracy tymczasowej, wzrostu liczby umów o pracę na czas określony, 
malejącego zatrudnienia i bezrobocia coraz bardziej niestała i niepewna. W celu zaradzenia 
tej sytuacji, konieczne jest szybkie i zdecydowane wzmocnienie udziału ludzi młodych i 
starszych w rynku pracy w ramach podejścia opartego na cyklu życiowym człowieka. Model 
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) oraz cel strategii UE 2020
dotyczący osiągnięcia stopy zatrudnienia na poziomie 75%, są ważnymi posunięciami w tym 
zakresie.

Odsetek bezrobotnych wśród osób poniżej 15-24 roku życia jest znacznie większy niż w 
przypadku wszystkich innych grup wiekowych w UE. Liczba uczniów przerywających 
edukację szkolną jest nadal wysoka i zagrożony jest cel lizboński przewidujący osiągnięcie 
poziomu poniżej 10% uczniów przedwcześnie rezygnujących z nauki do 2012 r. W 
przyszłości rodzaje stanowisk pracy będą wymagały wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. W celu zwiększenia udziału ludzi młodych w rynku pracy sprawozdawca 
proponuje projekt europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży. Zapewnia ona, że każdy młody 
człowiek po okresie bezrobocia o długości maksymalnie sześciu miesięcy otrzyma miejsce 
pracy, możliwość kształcenia, możliwość poszerzania kwalifikacji lub pracę połączoną z 
możliwością kształcenia. W tym kontekście musi obowiązywać zasada „wspierać i 
wymagać”: osoby dotknięte bezrobociem muszą wspierać proces swojego włączania do rynku 
pracy własnymi staraniami.

Sprawozdawca domaga się, aby przez wzgląd na osoby starsze uzgodnić europejski pakt na 
rzecz osób po 50-ce. W ramach rozszerzonej strategii UE 2020 należy przewidzieć 
zwiększenie liczby czynnych zawodowo pracowników po pięćdziesiątym roku życia do 
powyżej 55%, ograniczenie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i zachęt finansowych 
do przechodzenia w stan spoczynku, podwyższenie liczby osób w różnym wieku 
kontynuujących kształcenie i poszerzających kwalifikacje oraz tworzenie zachęt dla 
pracowników po sześćdziesiątym roku życia do pozostawania na rynku pracy. W odniesieniu 
do gospodarki i społeczeństwa należy jasno stwierdzić, że osoby starsze nie są ciężarem, lecz 
dzięki swojemu doświadczeniu, swoim osiągnięciom życiowym i swojej wiedzy, są wartością 
dodaną. Należy podjąć konkretne działania na rzecz paktu, takie jak wzmacnianie zespołów 
pracowników o zróżnicowanej strukturze wiekowej w przedsiębiorstwach oraz kontrola i 
znoszenie ograniczeń wiekowych.

Konieczna jest zmiana myślenia w przedsiębiorstwach. Z nowych badań CEDEFOP wynika, 
że wielu pracodawców wciąż ma uprzedzenia co do wydajności pracowników w starszym 
wieku. Potrzebne są inicjatywy w dziedzinie zdrowia, dalszego kształcenia, specyfiki pracy, 
zadowolenia z pracy i postawy kadry zarządzającej. Ich opracowywaniem powinni zająć się 
                                               
1 Konsultacja w sprawie ewentualnego ogłoszenia roku 2012 europejskim rokiem aktywnego starzenia się i 
solidarności międzypokoleniowej, Komisja UE, czerwiec 2009 r.
2 COM(2005) 94, Zielona Księga „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”
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wspólnie partnerzy społeczni, którzy promowaliby je w przedsiębiorstwach. Niezbędne jest 
lepsze zrozumienie dla działań mających na celu pomaganie pracownikom w starszym wieku 
w zdobywaniu kwalifikacji i zachęcanie ich do aktywnej pracy zawodowej po osiągnięciu 
przepisowego wieku emerytalnego.

Uczenie się przez całe życie musi znajdować się w centrum wszelkich środków w zakresie 
edukacji państw członkowskich. Szacunkowa ocena przyszłego zapotrzebowania na 
kwalifikacje w ramach inicjatyw „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” pokazuje, 
że większa część ludności aktywnej zawodowo dysponuje jedynie podstawowymi 
umiejętnościami.

Polityka na rzecz rodziny
Średni przyrost naturalny w UE wynosi 1,5 dziecka na kobietę i zalicza się tym samym do 
najniższych na świecie. Często brakuje struktur umożliwiających partnerom spełnienie 
pragnienia posiadania dziecka. Warunkiem wysokiego przyrostu naturalnego jest polityka, 
która na pierwszym miejscu stawia kwestie związane z dziećmi. W szczególności coraz 
lepsze metody godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym mogą rozwiązać problemy 
dotyczące demograficznego starzenia się społeczeństwa. Przystępna i wysokiej jakości oferta 
usług w zakresie sprawowania opieki nad małymi dziećmi i wczesnej edukacji dzieci musi 
zostać poszerzona i należy podjąć działania przewidujące korzyści dla rodziców.

Polityka w zakresie „aktywnego starzenia się”
Aktywne starzenie się jest procesem polegającym na poprawie szans na pozostanie w dobrym 
zdrowiu mimo starzenia się, uczestniczenie w życiu społecznym we własnym otoczeniu 
socjalnym i podnoszenie jakości życia. Rok 2012 na zostać ogłoszony europejskim rokiem 
aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej”, aby zwrócić uwagę na wartość 
dodaną wypracowywaną przez młodzież i ludzi starszych w społeczeństwie. Realizowanie 
koncepcji Europejskiego Roku w latach wcześniejszych pomagało zawsze w zdobywaniu 
szerokiego poparcia politycznego i w przygotowywaniu gruntu pod bardziej kompleksowe 
dobrowolne zobowiązania.

Polityka na rzecz gospodarki i wzrostu
Sprawozdawca uważa, że proces postępującego starzenia się ludności stwarza również dobrą 
okazję do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, a tym samym do zwiększenia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. Należy stworzyć warunki ramowe dla zagospodarowania 
nowych możliwości na „rynku seniorów”. Obejmują one produkty i usługi dostosowane do 
specyficznych potrzeb ludzi starszych i umożliwiające im prowadzenie samodzielnego życia 
na wysokim poziomie przez możliwie jak najdłuższy czas. Tylko w samych Niemczech 
pokolenie osób powyżej sześćdziesiątego roku życia posiada siłę nabywczą o wartości ok. 
320 mln euro rocznie i odnotowuje się znaczną tendencję zwyżkową w tym obszarze.

Polityka migracyjna
Kwestie związane z migracją należy rozpatrywać w kontekście ogólnoświatowym: Stany 
Zjednoczone są coraz bardziej zależne od imigracji, zaś skutki przemian demograficznych w 
Afryce i na Bliskim Wschodzie będą odczuwalne dopiero pod koniec tego stulecia. W wielu 
krajach napływ imigrantów złagodził niedobór urodzeń bądź podtrzymał wzrost liczby 
ludności. Celem migracji musi być zawsze integracja idąca w parze z utożsamianiem się, 
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równym udziałem i ponoszeniem odpowiedzialności. Wymaga to gotowości imigrantów do 
asymilacji i gotowości ludności lokalnej do ich przyjęcia.

Polityka rentowa i emerytalna
Nierównowaga demograficzna wpływa w istotny sposób na finansowanie wydatków 
socjalnych i na sytuację finansową systemów emerytalnych. Publiczne wydatki socjalne 
związane z procesem starzenia się wzrosną do 2060 r. średnio dla wszystkich państw 
członkowskich o około 4,75% PNB1. Publiczne wydatki na emerytury i renty mogą 
zwiększyć się do 2060 r. o 2,4% PNB. Powstaje pytanie, w jaki sposób można przy takich 
warunkach ramowych zapewnić wszystkim odpowiedni dochód po zakończeniu aktywności 
zawodowej. Sprawozdawca przypomina, że podejmowane wysiłki muszą skupiać się w 
pierwszym rzędzie na konsolidacji finansów publicznych i realizacji planu oddłużenia.

Polityka opiekuńcza
Regiony w UE o dużym odsetku ludności w starszym wieku, o niskiej gęstości zaludnienia i 
położone na oddalonych terenach będą bardziej dramatycznie przechodzić proces zmian 
demograficznych i z większym wyprzedzeniem zostaną skonfrontowane z nową 
rzeczywistością niż pozostałe regiony. Tylko samym Wschodnim Niemcom grozi do 2050 r. 
utrata połowy liczby ludności aktywnej zawodowo. Należy szczególnie wspierać badania 
naukowe poświęcone ocenie przyczyn i skutków, jako że mogą one posłużyć jako podstawa 
do opracowania koncepcji politycznych mających na celu dokonanie niezbędnej transformacji 
struktur zabezpieczenia społecznego i opieki medycznej.

Dzięki stale rosnącej średniej długości życia ludzkiego zwiększa się w UE liczba osób po 
osiemdziesiątym roku życia. Szacuje się, że w latach 2010-2030 wzrost ten wyniesie 57%2.
Zwiększy się odsetek osób samotnych. Rodziny nie są w stanie same zająć się opieką nad 
krewnymi w bardzo podeszłym wieku. Państwa członkowskie powinny ustanowić 
systematyczne, przejrzyste systemy kontroli w celu zapewnienia ochrony godności osób 
wymagających opieki i sporządzić ogólnoeuropejski kodeks postępowania obejmujący 
minimalne wymogi i świadczenia w zakresie zapewnienia długoterminowej opieki, który 
zostanie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.

                                               
1 Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa 2009 r.: przewidywania gospodarcze i budżetowe dla UE-
27 na lata 2008-2060: Wspólne sprawozdanie przygotowane przez Komisję i Komitet Polityki Gospodarczej 
2 COM(2005) 94, Zielona Księga „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”


