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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami
(2010/2027(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 1997 o správe Komisie Rade a 
Európskemu parlamentu o demografickej situácii v Európskej únii (1995)1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 1998 o demografickej správe Komisie za 
rok 19972,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2000 o oznámení Komisie s názvom Na 
ceste k Európe pre každý vek – podpora prosperity a solidarity medzi generáciami3,

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Ako čeliť demografickým zmenám, 
nová solidarita medzi generáciami (KOM(2005)0094),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o demokratických výzvach a solidarite 
medzi generáciami4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o európskom sociálnom modeli 
budúcnosti5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o demografickej budúcnosti 
Európy6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Demografická budúcnosť Európy –
pretvorme výzvu na príležitosť (KOM(2006)0571),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Podporovať solidaritu medzi generáciami 
(KOM(2007)0244),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom 
Rodina a demografické zmeny7 zo 14. marca 2007 a jeho ústredný návrh na podpísanie 
Európskeho rodinného paktu členskými štátmi,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Demografická 
budúcnosť Európy: fakty a čísla (SEK(2007)0638),

– so zreteľom na spoločnú správu, ktorú pripravila Komisia a pracovná skupina pre 
starnutie obyvateľstva Výboru pre hospodársku politiku, k správe o starnutí 

                                               
1 Ú. v. ES C 115, 14.4.1997, s. 238.
2 Ú. v. ES C 104, 06.4.1998, s. 222.
3 Ú. v. ES C 232, 17.8.2001, s. 381.
4 Ú. v. EÚ C 292E, 1.12.2006, s. 131.
5 Ú. v. EÚ C 301 E, 14.12.2006, s. 141.
6 Prijaté texty z tohto dátumu, P6_TA(2008)0066.
7 Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 66.
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obyvateľstva za rok 2009: hospodárske a rozpočtové prognózy za členské štáty EÚ-27 
(2008 – 2060),

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru 
pre hospodárske a menové veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-
0409/2010),

A. v presvedčení, že dôstojná spoločnosť sa zakladá na zásade rovnosti medzi generáciami,

B. majúc na zreteli, že hospodárstvo a spoločnosť potrebujú na dosiahnutie svojich cieľov 
životné skúsenosti, nasadenie a myšlienkové bohatstvo všetkých generácií,

C. v presvedčení, že demografická zmena je zvládnuteľná, ak bude dostatočne pripravená 
a ak sa bude brať vážne,

D. so zreteľom na to, že hlavné nástroje rovnosti medzi generáciami sú v právomoci 
členských štátov (systémy dôchodkového a zdravotného zabezpečenia), ale že EÚ musí 
poskytovať dôležité iniciatívy v oblasti dohľadu, výmeny najlepších postupov 
a akčných programov,

Východiská a ciele

1. vymedzuje rovnosť medzi generáciami ako rovnomerné rozdelenie úžitku a záťaže 
medzi generáciami;

2. zastáva názor, že fungujúce spolunažívanie generácií sa zakladá na základných 
hodnotách slobody, solidarity a spravodlivosti a musí sa vyznačovať vzájomným 
rešpektom, zodpovednosťou a ochotou poskytovať vzájomnú podporu;

3. konštatuje, že ľudia sa našťastie dožívajú stále dlhšieho veku, sú dlhšie aktívni 
a zúčastňujú sa na spoločenskom živote samostatným a angažovaným spôsobom; na 
druhej strane je miera pôrodnosti v členských štátoch už desaťročia na nízkej úrovni, čo 
môže viesť k vysokému zaťaženiu budúcich generácií a konfliktom týkajúcim sa 
prerozdeľovania;

4. zastáva názor, že cieľom politiky rovnosti medzi generáciami musí byť vytvorenie 
základov a nástrojov potrebných na otvorený a čestný dialóg medzi generáciami, 
ktorým sa dosiahne situácia výhodná pre všetky strany;

5. domnieva sa, že musí byť zrejmé, že starší ľudia nie sú príťažou, ale že vďaka svojim 
skúsenostiam, celoživotnej práci a vedomostiam prinášajú hospodárstvu a spoločnosti 
osoh;

Iniciatíva transparentnosť

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby vo všetkých členských štátoch a na úrovni EÚ zaviedli 
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medzigeneračné bilancie ako informačné nástroje a ďalší vývoj ukazovateľov 
udržateľného rozvoja Eurostatu, s cieľom spoľahlivo znázorňovať a predpovedať 
platobné toky, dávky a zaťaženie jednotlivých generácií;

7. zasadzuje sa o hodnotenie vplyvu (previerka generácií), ktoré by na európskej 
a vnútroštátnej úrovni záväzne znázornilo dôsledky zákonov na rovnosť medzi 
generáciami a umožnilo dlhodobé hodnotenie nákladov a prínosov;

Politická oblasť vzdelávanie a práca

8. je presvedčený, že otvorený a spravodlivý prístup k možnostiam vzdelávania a trhom 
práce je jadrom politiky rovnosti medzi generáciami a tvorí základ blahobytu 
a samostatnosti;

9. uznáva, že zmyslom práce nie je iba odmena a že starší ľudia vo veľkej miere 
prispievajú k ľudskému stvárneniu našej spoločnosti prostredníctvom rodinných 
a spoločenských prác a nabáda vlády, aby uľahčili dobrovoľnú prácu a opateru v rodine 
a urýchlene vyjasnili otázky právnej zodpovednosti;

10. konštatuje, že jednostranné omladzovanie radov zamestnancov nevedie k inováciám, ale 
je plytvaním so skúsenosťami, vedomosťami a spôsobilosťou;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že profesijné životopisy sa sezónnymi zamestnaniami, 
zvyšujúcim sa počtom pracovných pomerov na dobu určitú, zamestnaniami malého 
rozsahu alebo nezamestnanosťou stávajú čoraz neprehľadnejšími a neistejšími;

12. je presvedčený, že flexiistota môže uľahčiť prechod medzi rôznymi obdobiami 
pracovného života, pokiaľ sa bude zakladať na solidarite medzi generáciami a zohľadní 
starosti a ťažkosti všetkých vekových skupín;

13. zdôrazňuje, že celoživotné vzdelávanie musí byť stredobodom všetkých opatrení 
v oblasti vzdelávania a je úlohou pre všetky generácie;

14. zdôrazňuje, že demografická zmena sa nesmie používať ako zdôvodnenie 
obmedzovania sociálnych práv a znižovania sociálnych dávok;

Iniciatíva na ochranu európskej mládeže

15. zdôrazňuje, že nezamestnanosť mládeže je jedným z najpálčivejších problémov, pretože 
vedie k strate možností, vylúčeniu, stúpajúcim sociálnym nákladom a strate cenných 
ľudských zdrojov;

16. žiada Radu a Komisiu, aby vyvinuli osobitné úsilie a vypracovali konkrétne opatrenia, 
ku ktorým by mala patriť ochrana európskej mládeže, prostredníctvom ktorých by sa 
mládeži najviac po šiestich mesiacoch nezamestnanosti ponúklo pracovné miesto, 
učňovské miesto, dodatočný výcvik alebo kombinácia práce a výcviku za podmienky, 
že dané osoby vlastným pričinením tento proces opätovného začleňovania podporia;

Iniciatíva Európsky pakt pre osoby staršie ako 50 rokov
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17. vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby zabezpečili, že sa pri rozširovaní stratégie 
EÚ 2020 do roku 2020 dosiahnu tieto ciele:

i) zvýšenie podielu pracujúcich osôb starších ako 50 rokov na viac než 55 %,

ii) zredukovanie predčasného odchodu do dôchodku a finančných stimulov na tento 
účel,

iii) zvýšenie miery vzdelávania a odborného výcviku všetkých generácií,

iv) tvorba stimulov pre zamestnancov starších ako 60 rokov, aby boli aj naďalej k 
dispozícii na trhu práce, a pre podniky, aby týchto zamestnancov zamestnávali;

Iniciatíva AGE-Management

18. zastáva názor, že schopnosť pracovať vo vyššom veku si vyžaduje iniciatívy 
zamestnávateľov v oblastiach zdravia, ďalšieho vzdelávania, organizácie práce, 
spokojnosti v práci a riadiaceho konania, ktoré by mali vyvinúť sociálni partneri 
spoločne;

Iniciatíva Generačný tandem

19. žiada konkrétne iniciatívy zamerané na podporu vekovo zmiešaných tímov 
v pracovnom procese, vyzýva na podporu podnikov, v ktorých takéto tímy fungujú, a na 
odmeňovanie vynikajúcich projektov;

Iniciatíva Práca bez hraníc

20. je presvedčený, že musí byť na posúdení jednotlivca, do akej miery chce pracovať nad 
rámec vnútroštátnych vekových hraníc odchodu do dôchodku;

21. vyzýva Radu a členské štáty, aby do roku 2012 nechali nestranne preveriť a zrušili 
vekové hranice pri výkone povolaní a mandátov alebo pri schvaľovaní úverov;

Iniciatíva Aktívne starnutie

22. vyzýva Európsku komisiu, aby preverila činnosti v oblasti zdravého starnutia a aby 
v roku 2011 vypracovala akčný plán, ktorý bude podporovať dôstojnosť, zdravie 
a kvalitu života starších ľudí;

23. vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh, ktorým by sa rok 2012 ustanovil za Európsky 
rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, čím by sa zvýraznil prínos 
starších ľudí v spoločnosti; víta skutočnosť, že mnohé organizácie občianskej 
spoločnosti ustanovili 29. apríl za Deň solidarity medzi generáciami;

Politická oblasť rodina

24. zdôrazňuje, že rodina je základom našej spoločnosti a je neodmysliteľne spätá 
s postupovaním hodnôt a solidárnym spolužitím; rovnako zdôrazňuje, že zladenie 
pracovného a rodinného života sa vo všetkých členských štátoch dosiahne dostupnou a 
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kvalitnou ponukou služieb opatery a výchovy malých detí; 

25. podnecuje členské štáty, aby prijímali opatrenia v prospech rodičov, napríklad 
dodatočné dôchodkové nároky a daňové úľavy pre podnikové jasle; zároveň by sa mali 
vymieňať osvedčené postupy v rámci Európskej aliancie pre rodiny;

26. zastáva názor, že flexibilný pracovný čas a spoločné využívanie úväzkov prispievajú 
k zladeniu rodinného a pracovného života;

Politická oblasť hospodárstvo a rast

27. zastáva názor, že prenikanie na nové trhy v oblasti strieborného hospodárstva ponúka 
veľkú príležitosť na zlepšenie konkurencieschopnosti a inovačnej schopnosti a na 
zvýšenie rastu a zamestnanosti;

28. vyzýva členské štáty, aby vytvorili rámcové podmienky, najmä inovatívne prístupy,
ktoré by zohľadňovali rôzne regionálne podmienky;

Politická oblasť dôchodky a rozpočty

29. poukazuje na to, že systémy sociálneho zabezpečenia stoja pred veľkými výzvami a že 
sa zvyšuje hrozba chudoby starších ľudí; zastáva názor, že prioritou dôchodkových 
systémov je bezpečnosť plánovania;

30. upozorňuje na to, že konsolidácia verejných rozpočtov a realizácia zásady oddlžovania 
je otázkou rovnosti medzi generáciami;

Politická oblasť migrácia

31. nazdáva sa, že migrácia v kombinácii s úspešnou integráciou prispievajú k riešeniu 
demografickej zmeny a že ešte stále priveľa ľudí z prisťahovaleckého prostredia 
nepociťuje príslušnosť k členskému štátu, v ktorom žijú;

32. je presvedčený, že predpokladom úspešnej integrácie je identifikácia, rovnoprávna 
účasť a zodpovednosť a že integrácia môže byť úspešná až potom, ako prisťahovalci 
budú ochotní sa prispôsobiť a domáce obyvateľstvo bude ochotné ich prijať;

Politická oblasť starostlivosť

33. poukazuje na to, že demografická zmena vykazuje výrazné regionálne rozdiely a vedie 
k vysťahovalectvu z vidieckych a okrajových regiónov, a preto je potrebné vyvinúť 
koncepcie transformácie systémov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vyčleniť 
prostriedky z rozpočtu a začať intenzívnu výmenu najlepších postupov;

34. zdôrazňuje, že bez ohľadu na príjem, vek, spoločenské postavenie alebo zdravotné 
riziko musia mať ľudia prístup k dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ako aj 
ku kvalitnej opatere;

35. uznáva úspechy dosiahnuté v oblasti opatery starších ľudí a vyzýva členské štáty, aby 
zriadili pravidelné a transparentné kontrolné systémy, ktorých cieľom bude ochrana 
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dôstojnosti ľudí, ktorí potrebujú opateru;

36. zastáva názor, že je nevyhnutné vytvoriť kódex správania EÚ, ktorým sa vymedzia 
minimálne normy a výkony poskytovania dlhodobej opatery a ktorý schváli Parlament 
a Rada;

37. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zabezpečovanie rovnosti medzi generáciami patrí k prvoradým spoločenskopolitickým 
úlohám európskych i vnútroštátnych politík v nastávajúcich rokoch. Demografické zmeny 
prebehnú na začiatku storočia, prvé účinky sa prejavujú už dnes.

Zabezpečovanie rovnosti medzi generáciami
Demografická zmeny vedie k tomu, že ľudia sa našťastie dožívajú stále vyššieho veku a sú 
pritom dlhšie telesne i duševne aktívni. Na druhej strane je miera pôrodnosti v členských 
štátoch už desaťročia na nízkej úrovni a pomery vekového zloženia sa postupne presúvajú 
v prospech starších generácií. Medzigeneračná zmluva je na pokraji svojich možností. Môže 
zaručovať solidaritu, sociálnu spravodlivosť a stabilitu systémov sociálneho zabezpečenia iba 
dovtedy, pokým bude počet tých, ktorí dostávajú dávky, výrazne menší ako počet tých, ktorí 
na tieto dávky prispievajú. Ak sa predpovede naplnia, nemožno vylúčiť vysoké finančné 
zaťaženie budúcich generácií a z toho vyplývajúce konflikty týkajúce sa prerozdelenia.
Finančné, hospodárske a sociálne krízy môžu tento vývoj ešte zhoršiť.

Umožnenie dialógu  
Spravodajca si je vedomý, že hlavné nástroje na dosiahnutie rovnosti medzi generáciami majú 
členské štáty. Témou mnohých európskych samitov boli dôsledky generačnej zmeny, prísľuby 
sa však dodržiavali len váhavo. Európsku pridanú hodnotu vidí spravodajca predovšetkým vo 
vytvorení základov a nástrojov potrebných na otvorený a čestný dialóg medzi generáciami, 
ktorým sa dosiahne situácia výhodná pre všetky strany. Pojem rovnosť treba zrealizovať skôr 
na základe rovnosti dávok, šancí a účasti.

Vytvorenie transparentnosti
Spravodajca navrhuje konkrétne opatrenia na vytvorenie základu na otvorený dialóg.
Iniciatívy transparentnosti, ako sú napríklad medzigeneračné bilancie, majú spoľahlivo 
zobraziť a predpovedať platobné toky medzi ročníkmi, ako aj dávky a zaťaženia každej 
generácie. Záväzné hodnotenia vplyvu (previerka generácií) na európskej a vnútroštátnej 
úrovni majú znázorniť dôsledky na rovnosť medzi generáciami a umožniť dlhodobé 
hodnotenie nákladov a prínosov.

Politická oblasť vzdelávanie a práca
Osobitná pozornosť sa venuje politickej oblasti vzdelávanie a práca. Otvorený a spravodlivý 
prístup k možnostiam vzdelávania a trhom práce musí byť jadrom politiky rovnosti medzi 
generáciami. Je predpokladom na to, aby si každá generácia mohla vypracovať blahobyt 
a samostatnosť. Produktivitu možno zvyšovať prístupom k celoživotnému vzdelávaniu 
a zvyšovaním účasti na zisku. Vylúčením ľudí sa narúša ich dôstojnosť.

Miera zamestnanosti 55 – 64 ročných je pod úrovňou lisabonského cieľa (50 %), ktorý 
Európska rada stanovila na rok 2010.1 Do roku 2020 sa zárobkovo činná populácia 
pravdepodobne zníži o tri milióny ľudí. Štruktúra trhu práce a hospodárstva sa výrazne zmení:
zmenia sa rodinné štruktúry, bude viac „starších zamestnancov“ (55 – 64 ročných), viac 
dôchodcov (65 – 79 ročných), viac starých šudí (80 rokov a viac), zároveň menej detí, 

                                               
1 Konzultácia so zreteľom na možné vyhlásenie roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami, Európska komisia, jún 2009
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mládeže a dospelých v zárobkovom veku.1 Profesijné životopisy sa v dôsledku hospodárskych 
kríz, sezónnymi zamestnaniami, zvyšujúcim sa počtom pracovných pomerov na dobu určitú, 
zamestnaniami malého rozsahu a nezamestnanosťou stanú čoraz neprehľadnejšími 
a neistejšími. Aby sme tomu čelili, musí sa urýchlene a rozhodne posilniť účasť mladých 
i starších ľudí na trhu práce, a to spôsobom orientovaným na životný cyklus. Koncepcia 
flexiistoty a cieľ stratégie EÚ 2020 dosiahnuť mieru 75 % sú dôležitými krokmi.

Podiel nezamestnaných medzi osobami vo veku 15 – 24 rokov je výrazne vyšší, ako vo 
všetkých ostatných vekových skupinách v EÚ. Miera prerušenia školskej dochádzky je 
naďalej privysoká a lisabonský cieľ dosiahnuť do roku 2012 najviac 10 % mieru prerušenia 
školskej dochádzky je ohrozený. Pracovné miesta budúcnosti si vyžadujú 
vysokokvalifikované pracovné sily. Na posilnenie účasti mladých ľudí na trhu práce navrhuje 
spravodajca ochranu mládeže. Zabezpečuje každému mladistvému po nezamestnanosti 
trvajúcej viac než 6 mesiacov pracovné miesto, učňovské miesto, dodatočný výcvik alebo 
kombináciu práce a výcviku. Musí sa pritom dodržať zásada „podporuj a požaduj“: Príslušné 
osoby musia vlastnou snahou podporovať svoje začlenenie do trhu práce.

Spravodajca v súvislosti so staršími ľuďmi požaduje uzavrieť Európsky pakt pre osoby staršie 
ako 50 rokov. Pri rozširovaní Stratégie EÚ 2020 by sa malo počítať so zvýšením miery 
pracujúcich osôb starších ako 50 rokov na viac než 55 %, ako aj s redukciou predčasného 
odchodu do dôchodku a finančných stimulov na tento účel, zvýšením miery vzdelávania 
a odborného výcviku všetkých generácií a s budovaním stimulov pre ľudí starších ako 60 
rokov byť k dispozícii na trhu práce. V hospodárstve a spoločnosti musí byť zrejmé, že starší 
ľudia nie sú príťažou, ale že vďaka svojim skúsenostiam, celoživotnej práci a vedomostiam 
prinášajú osoh. Pakt by sa mal doplniť konkrétnymi opatreniami, ako posilnenie vekovo 
zmiešaných tímov v podnikoch a preverenie a zrušenie vekových hraníc.

V podnikoch je nevyhnutná zmena myslenia. Nové výskumy CEDEFOP ukazujú, že mnohí 
zamestnávatelia majú stále predsudky voči výkonnosti starších zamestnancov. Sú potrebné 
iniciatívy v oblastiach zdravia, ďalšieho vzdelávania, organizácie práce, spokojnosti v práci 
a riadiaceho konania. Sociálni partneri by ich mali rozvíjať spoločne a mali by ich 
v podnikoch podporovať. Potrebujeme lepšie porozumieť tomu, že starším zamestnancom 
treba umožniť a treba ich podnecovať, aby zostali aktívni aj po dosiahnutí zvyčajného 
dôchodkového veku.

Celoživotné vzdelávanie musí byť stredobodom vzdelávacích opatrení členských štátov.
Odhady kvalifikačných potrieb do budúcnosti v rámci „nových zručností pre nové pracovné 
miesta“ ukazujú, že veľká časť pracujúceho obyvateľstva disponuje iba základnými 
schopnosťami.

Politická oblasť rodina
Priemerná miera pôrodnosti v EÚ je 1,5 dieťaťa a radí sa tak k najnižším vo svete. Často 
chýbajú štruktúry, ktoré by partnerom umožňovali splniť si svoj sen o dieťati. Predpokladom 
vyšších mier pôrodnosti je politika, ktorá sústredí pozornosť na deti. Problémy 
demografického starnutia môže vyriešiť najmä lepšie zladenie pracovného a rodinného života.
Dostupné a vysokokvalitné ponuky detskej a výchovnej opatery treba rozšíriť a treba prijať 

                                               
1 KOM(2005)94, Zelená kniha „Ako čeliť demografickým zmenám, nová solidarita medzi generáciami”
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opatrenia v prospech rodičov.

Politická oblasť Aktívne starnutie
Aktívne starnutie je proces optimalizácie možností ľudí zachovávať si v pokročilom veku 
zdravie, zúčastňovať sa na živote vo svojom spoločenskom prostredí a zlepšovať kvalitu 
svojho života. Rok 2012 by sa mal vyhlásiť za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami, čím by sa zvýraznil prínos mladých a starších ľudí pre spoločnosť.
Európske roky vždy prispeli k dosiahnutiu širokej politickej podpory a k umožneniu 
rozsiahlejších dobrovoľných záväzkov.

Politická oblasť hospodárstvo a rast
Spravodajca zastáva názor, že starnutie obyvateľstva ponúka aj veľkú príležitosť na zlepšenie 
konkurencieschopnosti a inovačnej schopnosti a tým na zvýšenie rastu a zamestnanosti. Treba 
vytvoriť rámcové podmienky na prenikanie na nové trhy strieborného hospodárstva. Zahŕňajú 
produkty a služby, ktoré sú prispôsobené osobitným potrebám starších ľudí a ktoré tak čo 
najdlhšie zachovajú samostatný život pri zachovaní vysokej kvality života. Len v Nemecku 
má generácia ľudí starších ako 60 rokov kúpnu silu približne 320 miliónov EUR ročne, 
pričom tendencia prudko stúpa.

Politická oblasť migrácia
Migračnú otázku treba vnímať v celosvetových súvislostiach: USA sú čoraz viac závislé od 
prisťahovalectva, zatiaľ čo účinok demografickej zmeny v Afrike a na Blízkom východe sa 
naplno rozvinie až ku koncu storočia. V mnohých štátoch prisťahovalectvo zmiernilo deficit 
pôrodnosti, resp. zachovalo rast populácie. Cieľom migrácie musí by vždy integrácia 
s identifikáciou, rovnoprávnou účasťou a zodpovednosťou. Je na to potrebné, aby sa 
prisťahovalci vedeli prispôsobiť a aby ich domáce obyvateľstvo vedelo prijať.

Politická oblasť dôchodky
Demografické nerovnováhy majú značné dôsledky na financovanie sociálnych výdavkov 
a finančný stav systémov dôchodkového zabezpečenia. Verejné sociálne výdavky na starších 
vo všetkých členských štátoch do roku 2060 v priemere vzrastú o približne 4,75 % HNP.1
Verejné výdavky na dôchodky by mohli do roku 2060 vzrásť o 2,4 % HNP. Je otázne, ako by 
sa mohli za týchto rámcových podmienok zabezpečiť primerané príjmy pre všetkých.
Spravodajca upozorňuje na to, že stredobodom úsilia musia byť konsolidácia verejných 
rozpočtov a realizácia zásady oddlžovania.

Politická oblasť starostlivosť
Prestarnuté, riedko osídlené alebo okrajové regióny EÚ budú demografickou zmenou 
postihnuté vo väčšej miere a budú predznamenávať budúci vývoj v ostatných regiónoch. Len 
vo východnom Nemecku hrozí do roku 2050 strata polovice potenciálu pracovne činných 
osôb. Mali by sa osobitne podporovať vedecké výskumy príčin a dôsledkov ako základ 
politických koncepcií na nevyhnutnú transformáciu sociálnych a zdravotných systémov 
starostlivosti.

                                               
1 Správa o starnutí obyvateľstva za rok 2009: hospodárske a rozpočtové prognózy za členské štáty EÚ-27 
(2008 – 2060).
Spoločná správa pripravená Európskou komisiou a Výborom pre hospodársku politiku.
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Vďaka rastúcej očakávanej dĺžke života sa v EÚ zvyšuje počet ľudí starších ako 80 rokov. Na 
obdobie od roku 2010 do roku 2030 sa predpovedá zvýšenie o 57 %.1 Zvýši sa podiel 
osamelých osôb. Rodiny nemôžu starostlivosť o veľmi starých rodinných príslušníkov 
zvládnuť samé. Členské štáty by mali zriadiť pravidelné, transparentné kontrolné systémy, 
aby sa ochránila dôstojnosť ľudí, ktorí potrebujú opateru, a mali by navrhnúť kódex správania 
EÚ, ktorým sa vymedzia minimálne normy a výkony poskytovania dlhodobej opatery a ktorý 
schváli Parlament a Rada.

                                               
1 KOM(2005)94, Zelená kniha „Ako čeliť demografickým zmenám, nová solidarita medzi generáciami”


