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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la provocările demografice şi solidaritatea între generaţii
(2010/2027(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluţia sa din 14 martie 1997 privind raportul Comisiei către Consiliu 
şi Parlamentul European referitor la situaţia demografică din Uniunea Europeană 
(1995)1,

– având în vedere rezoluţia sa din 12 martie 1998 referitoare la raportul demografic al 
Comisiei din 19972,

– având în vedere rezoluţia sa din 15 decembrie 2000 referitoare la Comunicarea Comisiei 
intitulată „Către o Europă a tuturor vârstelor - promovarea prosperităţii şi a solidarităţii 
între generaţii”3,

– având în vedere Cartea verde a Comisiei referitoare la „Confruntarea cu schimbările 
demografice: o nouă solidaritate între generaţii” (COM(2005)0094),

– având în vedere rezoluţia sa din 23 martie 2006 referitoare la provocările demografice şi 
solidaritatea între generaţii4,

– având în vedere rezoluţia sa din 6 septembrie 2006 referitoare la „Modelul social 
european pentru viitor”5,

– având în vedere rezoluţia sa din 21 februarie 2008 referitoare la viitorul demografic al 
Europei6,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind „Viitorul demografic al Europei -
transformarea unei provocări în oportunitate” (COM(2006)0571),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind „Promovarea solidarităţii între 
generaţii” (COM(2007)0244),

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 14 martie 2007 
referitor la „Familie şi schimbările demografice”7 şi propunerea principală ca statele 
membre să semneze un „Pact european pentru familie”,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei referitor la „Viitorul 
demografic al Europei: fapte şi cifre” (SEC(2007)0638),

                                               
1 JO C 115, 14.4.1997, p. 238.
2 JO C 104, 6.4.1998, p. 222.
3 JO C 232, 17.8.2001, p. 381.
4 JO C 292E, 1.12.2006, p. 131.
5 JO C 305E, 14.12.2006, p. 141.
6Texte adoptate la acea dată, P6_TA(2008)0066.
7 JO C 161, 13.7.2007, p. 66.
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– având în vedere raportul comun elaborat de Comisie şi de Comitetul de politică 
economică (Grupul de lucru privind îmbătrânirea populaţiei) referitor la „Raportul din 
2009 privind îmbătrânirea populaţiei: proiecţii economice şi bugetare pentru statele 
membre ale UE-27” (2008-2060),

– având în vedere articolul 2 şi articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi ale Comisiei pentru drepturile 
femeii şi egalitatea de gen (A7-0000/2010),

A. întrucât o societate care respectă demnitatea umană se întemeiază pe principiul echităţii 
între generaţii;

B. întrucât economia şi societatea au nevoie de experienţa de viaţă, de angajamentul şi de 
inventivitatea tuturor generaţiilor pentru a-şi atinge scopurile;

C. întrucât schimbarea demografică este controlabilă dacă este tratată cu seriozitate şi se 
adoptă măsurile pregătitoare corespunzătoare;

D. întrucât statele membre deţin principalele instrumente privind echitatea între generaţii 
(sistemele de pensii şi asigurările de sănătate), UE având însă posibilitatea de a lansa 
iniţiative importante în materie de monitorizare, schimbul de practici recomandate şi 
planuri de acţiune,

Fundamente şi obiective

1. defineşte solidaritatea între generaţii ca distribuţia echitabilă a beneficiilor şi a 
obligaţiilor între generaţii;

2. consideră că o colaborare funcţională între generaţii trebuie să se bazeze pe valorile 
fundamentale ale libertăţii, solidarităţii şi echităţii şi trebuie să se caracterizeze prin 
respect reciproc, responsabilitate şi altruism;

3. constată că, din fericire, speranţa de viaţă a oamenilor a crescut, aceştia fiind activi şi 
implicaţi în viaţa socială pentru mai mult timp; pe de altă parte, de câteva decenii, rata 
natalităţii din statele membre rămâne la niveluri scăzute, fapt care poate determina o 
împovărare masivă a generaţiilor viitoare, precum şi conflicte legate de distribuirea 
resurselor;

4. consideră că obiectivul unei politici care vizează echitatea între generaţii trebuie să fie 
crearea de fundamente şi instrumente pentru a conduce la un dialog deschis şi sincer 
între generaţii, menit să genereze situaţii favorabile pentru toţi cei implicaţi;

5. consideră că trebuie subliniat faptul că oamenii mai în vârstă nu reprezintă o povară ci, 
prin experienţa, realizările şi cunoştinţele lor, sunt un câştig pentru economie şi 
societate;
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Iniţiativa Transparenţa

6. invită Comisia şi Consiliul să introducă bilanţuri privind generaţiile ca instrumente de 
informare şi să dezvolte Indicatorii dezvoltării durabile (IDD) EUROSTAT în toate 
statele membre şi la nivel UE, cu scopul de a reprezenta şi a previziona în mod fiabil 
fluxurile de numerar, realizările şi poverile fiecărei generaţii;

7. solicită o evaluare de impact (o monitorizare a generaţiilor) cu caracter obligatoriu care
să prezinte efectul legilor asupra generaţiilor la nivel european şi naţional şi să permită o 
evaluare pe termen lung a costurilor şi beneficiilor;

Politica în domeniul educaţiei şi al muncii

8. este convins că accesul liber şi echitabil la diferite forme de educaţie şi pe pieţele 
muncii reprezintă esenţa politicii de solidaritate între generaţii şi constituie fundamentul 
bunăstării şi al autonomiei;

9. recunoaşte că munca nu înseamnă doar activitate remunerată şi că, prin activităţile pe 
care le desfăşoară în familie şi în societate, persoanele în vârstă contribuie în mare 
măsură la asigurarea caracterului uman al societăţii noastre şi încurajează guvernele să 
faciliteze munca voluntară şi asistenţa în cadrul familiilor şi să clarifice rapid problema 
răspunderii;

10. consideră că reîntinerirea unilaterală a forţei de muncă nu are ca rezultat o creştere a 
inovaţiei, ci reprezintă o risipă de experienţă, cunoştinţe şi competenţe;

11. regretă că parcursurile profesionale devin tot mai instabile şi mai nesigure din cauza 
activităţilor temporare, a creşterii numărului contractelor pe perioade determinate, a 
slabei ocupări a forţei de muncă sau a şomajului;

12. consideră că flexicuritatea poate facilita tranziţia între diferitele etape din viaţa 
profesională, în măsura în care se bazează pe solidaritatea între generaţii şi ia în 
considerare problemele şi preocupările tuturor grupurilor de vârstă;

13. subliniază că învăţarea de-a lungul vieţii trebuie să se afle în centrul oricăror măsuri 
privind educaţia şi trebuie să reprezinte o îndatorire pentru toate generaţiile;

14. subliniază faptul că schimbările demografice nu pot fi invocate ca justificare pentru 
desfiinţarea drepturilor şi a asistenţei sociale;

Iniţiativa Garanţia europeană pentru tineret 

15. subliniază faptul că şomajul în rândul tinerilor se numără printre cele mai stringente 
probleme, deoarece are ca rezultat lipsa de oportunităţi, excluziunea, costuri sociale 
crescute şi risipirea de resurse umane valoroase; 

16. solicită Consiliului şi Comisiei să depună eforturi susţinute şi să adopte măsuri concrete, 
care trebuie să includă şi o garanţie europeană pentru tineret, prin intermediul căreia, 
după o perioadă de şomaj de maximum 6 luni, tinerilor să li se ofere un loc de muncă, o 
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ucenicie, o formare suplimentară sau o combinaţie între muncă şi formare, cu condiţia 
ca cei în cauză să se implice constant prin eforturi proprii în procesul de includere;

Iniţiativa Pactul european 50plus

17. îndeamnă statele membre şi Comisia UE ca până în 2020, în completarea Strategiei UE
2020, să realizeze următoarele obiective:

i) creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă cu mai mult de 55 % pentru lucrătoarele 
şi lucrătorii cu vârsta peste 50 de ani,

ii) eliminarea pensionărilor anticipate şi a stimulentelor financiare aferente,

iii) creşterea ratei de educaţie şi formare pentru toate generaţiile,

iv) crearea de stimulente pentru lucrătorii de peste 60 de ani pentru a-i încuraja să 
rămână pe piaţa muncii, precum şi pentru întreprinderile care îi angajează pe aceşti 
lucrători;

Iniţiativa AGE-Management

18. consideră că posibilităţile de ocupare a forţei de muncă în funcţie de vârstă necesită 
iniţiative în domeniul sănătăţii, al formării profesionale, al programului de lucru, al 
satisfacţiei profesionale şi al atitudinilor din cadrul conducerii, care trebuie dezvoltate în 
comun de partenerii sociali;

Iniţiativa Tandemul între generaţii

19. solicită iniţiative concrete pentru a promova echipe de lucru mixte ca vârstă, încurajează 
sprijinirea acestor întreprinderi şi evidenţierea proiectelor remarcabile;

Iniţiativa „Munca fără frontiere”

20. consideră că hotărârea de a se angaja într-o activitate profesională, dincolo de limitările 
pe care le impun sistemele de pensii naţionale, rămâne la latitudinea persoanelor în 
cauză;

21. îndeamnă Consiliul şi statele membre ca, până în 2012, să efectueze o analiză lipsită de 
prejudecăţi a limitărilor determinate de vârstă în ceea ce priveşte exercitarea de meserii 
şi mandate, precum şi acordarea de credite şi să elimine aceste bariere;

Iniţiativa „Îmbătrânirea activă”

22. îndeamnă Comisia Europeană să analizeze activităţile din domeniul îmbătrânirii 
sănătoase şi să prezinte un plan de acţiune în 2011 prin care să promoveze demnitatea, 
sănătatea şi calitatea vieţii persoanelor în vârstă;

23. invită Comisia să elaboreze o propunere pentru ca anul 2012 să devină „Anul european 
al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii”, care să evidenţieze contribuţia 
persoanelor în vârstă la societate; salută faptul că numeroase organizaţii ale societăţii 
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civile au proclamat ziua de 29 aprilie ziua „solidarităţii între generaţii”;

Politica în domeniul familiei

24. subliniază că familia este temelia societăţii noastre şi este indisolubil legată de 
transmiterea valorilor şi de convieţuirea solidară; subliniază, de asemenea, faptul că 
toate statele membre trebuie să asigure o compatibilitate între viaţa profesională şi viaţa 
de familie prin oferte de asistenţă şi de educaţie pentru copii de la cele mai fragede 
vârste;

25. încurajează statele membre să adopte măsuri în favoarea părinţilor, cum ar fi dreptul la 
pensii suplimentare şi reducerea poverii fiscale pentru creşele din întreprinderi; 
încurajează, de asemenea, schimbul de bune practici în cadrul Alianţei europene pentru 
familii;

26. consideră că programul de lucru flexibil şi partajarea locului de muncă pot contribui la 
concilierea dintre familie şi viaţa profesională;

Politica economică şi de creştere

27. consideră că dezvoltarea de noi pieţe pentru economia seniorilor oferă o mare 
oportunitate pentru ameliorarea competitivităţii şi a inovaţiei şi poate contribui la 
creşterea economică şi creşterea ocupării forţei de muncă;

28. îndeamnă statele membre să creeze condiţiile-cadru în special pentru o abordare
inovatoare care să ţină cont de condiţiile regionale specifice;

Politica în materie de pensii şi politica bugetară

29. subliniază că sistemele de asigurare socială se confruntă cu provocări majore şi că există 
un pericol tot mai mare de sărăcie în rândul persoanelor în vârstă; consideră că 
prioritatea din domeniul pensiilor pentru bătrâneţe trebuie să fie siguranţa planificării;

30. reaminteşte că atât consolidarea finanţelor publice, cât şi reducerea datoriilor reprezintă
aspecte ce ţin de echitatea între generaţii;

Politica privind migraţia

31. consideră că, însoţită de o integrare socială reuşită, migraţia poate contribui la atenuarea 
schimbărilor demografice şi că există încă un număr prea mare de imigranţi care nu se 
simt integraţi în statele membre în care trăiesc;

32. consideră că integrarea presupune identificare, participare egală şi responsabilitate şi că 
premisa unei integrări reuşite ţine de disponibilitatea de adaptare a migranţilor şi de 
receptivitatea localnicilor;

Politica în domeniul asistenţei medicale

33. atrage atenţia că schimbările demografice indică inegalităţi regionale grave şi determină 
un proces de migrare din regiunile rurale şi periferice şi prin urmare trebuie dezvoltate 
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concepte pentru o transformare a structurilor de asistenţă socială şi medicală, trebuie 
puse la dispoziţie fonduri de sprijin şi trebuie introdus un schimb intensiv de bune 
practici;

34. subliniază faptul că indiferent de venituri, vârstă, statut social sau risc pentru sănătate, 
oamenii trebuie să beneficieze de asistenţă medicală accesibilă şi de calitate, precum şi 
de îngrijire de înaltă calitate;

35. recunoaşte realizările din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă şi îndeamnă statele 
membre să instituie sisteme de control regulate şi transparente pentru a proteja 
demnitatea celor ce necesită îngrijiri;

36. consideră că este necesară elaborarea unui cod de conduită în întreaga UE, care să 
definească standardele minime pentru acordarea de servicii de îngrijire pe termen lung 
şi care să fie adoptat de Parlamentul European şi de Consiliu;

37. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În următorii ani, realizarea echităţii între generaţii se va număra printre principalele provocări 
social-politice ale politicii europene şi naţionale. Primele efecte ale schimbărilor demografice 
apărute la începutul secolului se fac deja simţite în prezent.

Asigurarea echităţii între generaţii
Schimbările demografice conduc din fericire şi la o creştere a speranţei de viaţă, astfel încât 
oamenii sunt activi din punct de vedere fizic şi mental pentru mai mult timp. Pe de altă parte, 
de câteva decenii, ratele natalităţii din statele membre rămân la cote scăzute; piramida 
vârstelor este din ce în ce mai dominată de generaţiile în vârstă. Contractul între generaţii îşi 
atinge limitele. Acesta nu poate fi garantul solidarităţii, al echităţii sociale şi al sistemelor de 
securitate sociale decât în măsura în care numărul celor care beneficiază de astfel de servicii 
este semnificativ mai mic decât al celor care plătesc pentru ele. Dacă prognozele se adeveresc, 
nu putem exclude povara financiară majoră care va trebui suportată de generaţiile viitoare şi 
conflictele de distribuţie a resurselor care rezultă din aceasta. Crizele financiare, economice şi 
sociale pot exacerba aceste evoluţii.

Promovarea dialogului  
Raportorul este conştient că statele membre deţin principalele instrumente pentru realizarea 
solidarităţii între generaţii. Numeroase reuniuni europene la nivel înalt au abordat problema 
efectelor schimbărilor demografice, însă angajamentele au fost respectate doar cu ezitări. 
Raportorul consideră că valoarea adăugată europeană constă în special în crearea unor 
fundamente şi instrumente pentru un dialog deschis şi sincer între generaţii, care să genereze 
situaţii favorabile pentru toţi cei implicaţi. Conceptul de echitate trebuie să se întemeieze pe 
egalitatea de performanţe, de şanse şi de participare.

Promovarea transparenţei
Raportorul propune măsuri concrete care să constituie baza unui dialog deschis. Iniţiativele 
privind transparenţa, precum bilanţul generaţiilor, sunt menite să prezinte şi să previzioneze în 
mod fiabil fluxurile de numerar de la an la an, precum şi realizările şi poverile fiecărei 
generaţii. Evaluările de impact obligatorii (monitorizarea generaţiilor) la nivel european şi 
naţional sunt destinate să prezinte efectul legislaţiilor asupra echităţii între generaţii şi să 
permită o evaluare pe termen lung a costurilor şi beneficiilor.

Politica în domeniul educaţiei şi al muncii
O atenţie deosebită trebuie acordată politicii în domeniul educaţiei şi al muncii. Accesul liber 
şi echitabil la posibilităţi de formare şi la piaţa muncii trebuie să se afle în centrul politicii de 
solidaritate între generaţii. Acesta reprezintă baza pe care fiecare generaţie îşi poate întemeia 
prosperitatea şi autonomia. Productivitatea poate fi sporită prin accesul la învăţare de-a lungul 
vieţii şi prin creşterea participării forţei de muncă. Excluderea conduce la rănirea demnităţii 
umane.

Rata de ocupare a forţei de muncă în ceea ce priveşte persoanele cu vârste cuprinse între 55 şi 
64 de ani este sub nivelul obiectivului de la Lisabona (50 %), care a fost stabilit de Consiliul 
European pentru anul 2010.1 Până în 2020 se preconizează o scădere a forţei de muncă cu trei 

                                               
1 Consultări cu privire la posibila declarare a anului 2012 drept Anul European al îmbătrânirii active şi al 
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milioane de oameni. Piaţa muncii şi economia vor suferi următoarele modificări structurale 
semnificative: structura familiei se schimbă, vor fi tot mai mulţi „angajaţi în vârstă” (55-64), 
tot mai mulţi pensionari (65-79), tot mai mulţi bătrâni (de 80 de ani şi peste) şi, în acelaşi 
timp, tot mai puţini copii, tineri şi adulţi cu vârstă activă.1 Parcursurile profesionale devin tot 
mai instabile şi mai nesigure din cauza activităţilor temporare, a creşterii numărului 
contractelor pe perioade determinate, a slabei ocupări a forţei de muncă sau a şomajului. 
Pentru a contracara acest fenomen, implicarea persoanelor tinere şi a celor mai în vârstă pe
piaţa muncii trebuie consolidată rapid şi cu determinare în cadrul unei abordări orientate către 
ciclul de viaţă . Conceptul de flexicuritate şi obiectivul Strategiei UE 2010 referitor la
atingerea unei rate de ocupare a forţei de muncă de 75 %, reprezintă paşi semnificativi.

Procentul şomerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani este semnificativ mai mare decât 
cel înregistrat de toate celelalte grupe de vârstă în UE. Rata abandonului şcolar este în 
continuare mult prea ridicată, obiectivul de la Lisabona care stabilise o rată a abandonului 
şcolar de maximum 10 % fiind în pericol. Locurile de muncă ale viitorului necesită forţe de 
muncă înalt calificate. Pentru a consolida participarea tinerilor pe piaţa muncii, raportorul 
propune o garanţie europeană pentru tineret. După o perioadă de şomaj de maximum 6 luni, 
aceasta asigură fiecărui tânăr un loc de muncă, o ucenicie, o formare suplimentară sau o 
combinaţie între muncă şi formare. Garanţia trebuie să se ghideze după principiul „promovare 
şi exigenţe”: persoanele în cauză trebuie să se implice constant prin eforturi proprii în 
procesul de includere pe piaţa muncii.

În ceea ce priveşte persoanele în vârstă, raportorul propune un Pact european 50plus . În 
completarea Strategiei 2020 a UE, acesta ar trebui să prevadă o creştere a ratei de ocupare a 
lucrătorilor de peste 50 de ani cu peste 55 %, precum şi eliminarea pensionărilor anticipate şi 
a stimulentelor financiare aferente, creşterea ratei de educaţie şi formare pentru toate 
generaţiile şi crearea de stimulente pentru lucrătorii de peste 60 de ani, pentru a-i încuraja să 
rămână pe piaţa muncii. Economia şi societatea trebuie să devină conştiente de faptul că 
oamenii mai în vârstă nu sunt o povară ci, prin experienţa, realizările şi cunoştinţele lor, 
reprezintă un câştig. Pactul trebuie însoţit de măsuri concrete, cum ar fi promovarea în cadrul 
întreprinderilor a echipelor de lucru mixte ca vârstă, precum şi analiza şi eliminarea barierelor 
de vârstă.

În cadrul întreprinderilor este necesară o schimbare a mentalităţilor. Noi cercetări realizate de 
CEDEFOP arată că mulţi angajatori mai au încă prejudecăţi în ceea ce priveşte performanţele 
lucrătorilor în vârstă. Sunt necesare iniţiative în domeniul sănătăţii, al formării profesionale, al 
programului de lucru, al satisfacţiei profesionale şi al atitudinilor din cadrul conducerii. Toţi 
partenerii sociali trebuie să se implice în dezvoltarea acestora şi în promovarea lor în cadrul 
întreprinderilor. Avem nevoie de o mai bună înţelegere a faptului că lucrătorii în vârstă 
trebuie încurajaţi şi stimulaţi să rămână activi şi după vârsta obişnuită de pensionare.

Învăţarea de-a lungul vieţii trebuie să se afle în centrul tuturor măsurilor educaţionale ale 
statelor membre. Estimările legate de calificările care vor fi cerute în viitor şi preconizate în 
cadrul iniţiativelor „noi competenţe pentru noi locuri de muncă” arată că o mare parte din 
forţa de muncă nu dispune decât de competenţe elementare.
                                                                                                                                                  
solidarităţii între generaţii, Comisia Europeană, iunie 2009
1 COM(2005) 94 , Cartea verde „Confruntarea cu schimbările demografice - o nouă solidaritate între
Generaţii”
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Politica în domeniul familiei
Rata medie a natalităţii în UE este de 1,5 copii şi se numără astfel printre cele mai scăzute din 
lume. Cauza este adesea lipsa unor structuri care să le permită cuplurilor să îşi îndeplinească 
dorinţa de a avea copii. Premisa pentru creşterea natalităţii este o politică în centrul căreia să 
se afle copiii. Problemele legate de îmbătrânirea demografică pot fi rezolvate în special printr-
o mai bună conciliere între viaţa privată şi viaţa profesională. Este necesar să se extindă 
ofertele accesibile şi de calitate de asistenţă şi educaţie pentru copii de la cele mai fragede 
vârste şi să se adopte măsuri în favoarea părinţilor.

Politica privind îmbătrânirea activă
Îmbătrânirea activă este un proces de optimizare a posibilităţilor oamenilor de a-şi menţine 
sănătatea odată cu înaintarea în vârstă, de a participa la viaţa socială din mediul lor şi de a-şi 
îmbunătăţi calitatea vieţii. 2012 trebuie declarat „Anul european al îmbătrânirii active şi al 
solidarităţii între generaţii” pentru a demonstra în mod clar contribuţiile aduse în cadrul
societăţii de către tineri şi persoanele în vârstă. Anii europeni au contribuit în permanenţă la 
câştigarea de sprijin politic amplu şi la deschiderea căii către angajamente mai cuprinzătoare.

Politica economică şi de creştere
Raportorul consideră că îmbătrânirea populaţiei reprezintă şi o oportunitate pentru 
ameliorarea competitivităţii şi a inovaţiei, contribuind, astfel, la creşterea economică şi 
creşterea ocupării forţei de muncă. Este, de asemenea, necesar să se dezvolte condiţii-cadru 
pentru noi pieţe în economia seniorilor. Acestea cuprind produse şi prestări de servicii 
adecvate nevoilor speciale ale persoanelor în vârstă şi care le pot asigura cât mai mult posibil 
o viaţă autonomă, cu standarde de calitate ridicate. Numai în Germania, generaţia persoanelor 
cu vârsta peste 60 de ani are o putere de cumpărare de aproximativ 320 de milioane de euro 
anual, cu o puternică tendinţă de creştere.

Politica privind migraţia
Problema migraţiei trebuie privită din perspectivă globală: SUA sunt tot mai dependente de 
migraţie, în timp ce în Orientul Apropiat efectele schimbărilor demografice se vor face simţite 
abia la sfârşitul secolului. În multe ţări, migraţia a atenuat deficitul de natalitate, respectiv 
menţine rata natalităţii. Migraţia trebuie să aibă mereu ca scop integrarea corelată însoţită de
identificare, participare egală şi responsabilitate. Acest lucru nu se poate realiza decât prin 
disponibilitatea de adaptare a migranţilor şi receptivitatea localnicilor.

Politica în materie de pensii
Dezechilibrele demografice au consecinţe semnificative asupra finanţării cheltuielilor sociale 
şi a situaţiei financiare a sistemelor de pensii. Până în 2060, cheltuielile sociale publice din 
statele membre destinate persoanelor în vârstă vor creşte în medie cu aproximativ 4,75 % din 
PIB.1 Cheltuielile publice pentru pensii ar putea creşte până în 2060 cu 2,4 % din PIB. În 
aceste condiţii, se ridică întrebarea cum pot fi garantate pensii adecvate pentru toţi. Raportorul 
atrage atenţia asupra faptului că în centrul eforturilor trebuie să se regăsească consolidarea 
bugetelor publice şi îndeplinirea obligaţiei de reducere a datoriilor.
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Politica în domeniul asistenţei medicale
Regiunile îmbătrânite, sărace sau periferice din UE vor cunoaşte apogeul schimbărilor 
demografice şi anticipează evoluţiile viitoare din celelalte regiuni. Numai în Germania de Est,
există pericolul ca până în 2050 să se piardă jumătate din potenţialul forţei de muncă. Studiile 
ştiinţifice referitoare la cauzele şi consecinţele schimbării demografice trebuie promovate ca 
fundament pe care să se întemeieze conceptele politice pentru transformarea necesară a 
structurilor de asistenţă socială şi medicală.

Datorită speranţei de viaţă tot mai ridicate, numărul persoanelor peste 80 de ani din UE este în 
continuă creştere. Între 2010-2030 se preconizează o creştere cu 57 %.1 Numărul persoanelor 
singure va creşte. Familiile nu pot asigura singure asistenţa membrilor foarte în vârstă. Statele 
membre ar trebui să instituie sisteme de control transparente şi regulate pentru a proteja 
demnitatea persoanelor care necesită îngrijiri, precum şi să elaboreze în întreaga UE un cod de 
conduită care să stabilească standardele minime pentru acordarea de îngrijire pe termen lung 
şi care să fie adoptat de Parlamentul European şi de Consiliu.
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