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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti
(2010/2027(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 1997 o poročilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o demografskih razmerah v Evropski uniji (1995)1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 1998 o demografskem poročilu 
Komisije za leto 19972,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2000 o sporočilu Komisije „Evropi 
za vse starosti naproti – spodbujanje blaginje in medgeneracijske solidarnosti“3,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije „Odziv na demografske spremembe: nova 
solidarnost med generacijami“ (KOM(2005)0094),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. marca 2006 o demografskih izzivih in 
medgeneracijski solidarnosti4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2006 o evropskem socialnem 
modelu za prihodnost5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. februarja 2008 o demografski prihodnosti 
Evrope6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Demografska prihodnost Evrope, kako spremeniti 
izziv v priložnost“ (KOM(2006)0571),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Spodbujati solidarnost med generacijami“ 
(KOM(2007)0244),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. marca 
2007 o družini in demografskih spremembah7 ter njegovega bistvenega predloga, da bi 
morale države članice podpisati evropski pakt za družino,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije „Demografska prihodnost Evrope: 
dejstva in podatki“ (SEC(2007)0638),

– ob upoštevanju skupnega poročila, ki sta ga Komisija in Odbor za ekonomsko politiko 
(delovna skupina za problematiko staranja prebivalstva) pripravila o Poročilu o staranju 

                                               
1 UL C 115, 14. 4. 1997, str. 238.
2 UL C 104, 6. 4. 1998, str. 222.
3 UL C 232, 17. 8. 2001, str. 381.
4 UL C 292E, 1. 12. 2006, str. 131.
5 UL C 305E, 14. 12. 2006, str. 141.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0066.
7 UL C 161, 13. 7. 2007, str. 66.
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prebivalstva iz leta 2009: ekonomske in proračunske napovedi za države članice EU-27 
(2008–2060),

– ob upoštevanju člena 2 in člena 3(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbor za 
ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7 
0000/2010),

A. ker človeka vredna družba temelji na načelu medgeneracijske pravičnosti,

B. ker gospodarstvo in družba za dosego svojih ciljev potrebujeta življenjske izkušnje, 
prispevek in bogastvo idej vseh generacij,

C. ker je demografske spremembe mogoče obvladati, če se nanje dovolj pripravimo in jih 
vzamemo resno,

D. ker so glavni instrumenti medgeneracijske pravičnosti v rokah držav članic (pokojninski 
sistemi in zdravstvo), EU pa lahko da pomembne pobude za spremljanje, izmenjavo 
najboljših praks in akcijske programe,

Podlaga in cilji

1. opredeli medgeneracijsko pravičnost kot enakomerno porazdelitev koristi in 
obremenitev med generacijami;

2. meni, da uspešno sožitje generacij temelji na osnovnih vrednotah svobode, solidarnosti 
in pravičnosti ter ga morajo prežemati medsebojno spoštovanje, odgovornost in 
pripravljenost pomagati drug drugemu;

3. ugotavlja, da ljudje na srečo dosegajo vedno višjo starost, pri čemer so dlje aktivni in po 
lastni volji in zavzeto sodelujejo v družbenem življenju; po drugi strani pa je stopnja 
rodnosti v državah članicah že desetletja nizka, kar bi lahko privedlo do velike 
obremenjenosti prihodnjih generacij in konfliktov glede razdelitve bremen;

4. meni, da mora biti cilj generacijsko pravične politike ustvariti podlago in instrumente za 
odprt in odkrit medgeneracijski dialog, s katerimi bi vsi samo pridobili;

5. meni, da mora biti jasno, da starejši niso breme, temveč pridobitev za gospodarstvo in 
družbo zaradi svojih izkušenj, življenjskih dosežkov in znanja;

Pobuda za preglednost

6. poziva Komisijo in Svet, naj uvedeta generacijsko računovodstvo za obveščanje o 
kazalnikih Eurostata za trajnostni razvoj in za njihov nadaljnji razvoj v vseh državah 
članicah in na ravni EU, da bi zanesljivo prikazala in napovedala plačilne tokove, 
prispevke in obremenitve vsake generacije;
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7. se zavzema za oceno učinkov (pregled generacij), ki bi bila zavezujoča in bi na evropski 
in nacionalni ravni prikazala učinke zakonov na medgeneracijsko pravičnost ter 
omogočila dolgoročno analizo stroškov in koristi;

Izobraževanje in zaposlovanje

8. je prepričan, da je odprt in pravičen dostop do možnosti izobraževanja in trgov dela 
jedro generacijsko pravične politike in podlaga za blagostanje in samostojnost;

9. priznava, da delo ni zgolj plačana zaposlitev in da starejši prek družinskega in 
družbenega dela v veliki meri prispevajo k oblikovanju človeka vredne družbe, ter 
spodbuja vlade, naj olajšajo prostovoljno delo in varstvo znotraj družine ter hitro rešijo 
vprašanje pravne odgovornosti;

10. ugotavlja, da enostranska pomladitev delovnega kolektiva ne vodi v večje inovacije, 
temveč pomeni zapravljanje izkušenj, znanj in sposobnosti;

11. obžaluje, da so delovne izkušnje zaradi dela za določen čas, povečanja časovno 
omejenih delovnih razmerij, zaposlitev s skrajšanim delovnim časom ali brezposelnosti 
vedno bolj nestalne in negotove;

12. je prepričan, da lahko prožna varnost olajša prehod med različnimi fazami delovnega 
življenja, če temelji na medgeneracijski solidarnosti ter upošteva skrbi in potrebe vseh 
starostnih skupin prebivalstva;

13. poudarja, da mora biti vseživljenjsko učenje v središču vseh programov usposabljanja 
ter naloga vseh generacij;

14. poudarja, da se demografskih sprememb ne sme uporabiti za utemeljitev za 
zmanjševanje socialnih pravic in storitev;

Pobuda o evropskem jamstvu za mlade 

15. poudarja, da je brezposelnost mladih ena najbolj perečih težav, saj vodi v pomanjkanje 
možnosti za uspeh, izključenost, naraščajoče socialne stroške in zapravljanje dragocenih 
človeških virov; 

16. poziva Svet in Komisijo, naj si posebej prizadevata in pripravita konkretne ukrepe, med 
katerimi bo tudi evropsko jamstvo za mlade, da bi mladim po največ šestmesečni 
brezposelnosti ponudili delovno mesto, pripravništvo, dodatno usposabljanje ali 
kombinacijo dela in učenja, pod pogojem, da ti s samostojnimi prizadevanji 
pripomorejo k svojemu vključevanju;

Pobuda za evropski pakt za starejše od 50 let

17. poziva države članice in Komisijo, naj poskrbijo, da bodo pri razširitvi strategije EU 
2020 do leta 2020 doseženi naslednji cilji:

i) povišanje stopnje zaposlenosti delavk in delavcev, starih nad 50 let, na več kot 55 %,
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ii) zmanjšanje predčasnega upokojevanja in z njim povezanih finančnih spodbud,

iii) zvišanje kvote dodatnega in nadaljnjega izobraževanja za vse generacije,

iv) oblikovanje spodbud za delavce nad 60 let, da bi bili še naprej na razpolago trgu 
dela, ter za podjetja, da bi jih zaposlovala;

Pobuda za upravljanje v zvezi s starostjo

18. meni, da zaposljivost starejših zahteva pobude delodajalcev na področjih zdravja, 
nadaljnjega izobraževanja, organizacije dela, zadovoljstva na delovnem mestu in 
ravnanja vodstva, ki jih morajo socialni partnerji razviti skupaj;

Pobuda za tandem med generacijami

19. zahteva konkretne pobude, da bi v delovnem procesu spodbujali starostno mešane 
ekipe; se zavzema za to, da bi podprli take podvige in nagradili odlične projekte;

Pobuda Delo brez meja

20. meni, da mora biti prepuščeno presoji zadevnih oseb, kako dolgo želijo opravljati poklic 
po nacionalno določeni starosti za upokojitev;

21. poziva Svet in države članice, naj do leta 2012 nepristransko preverijo in odpravijo 
starostne omejitve za opravljanje poklicev in mandatov ali odobritev kreditov;

Pobuda za aktivno staranje

22. poziva Komisijo, naj preveri dejavnosti na področju zdrave starosti ter leta 2011 
pripravi akcijski načrt, s katerim bi okrepili dostojanstvo, zdravje in kakovost življenja 
starejših;

23. poziva Komisijo, naj pripravi predlog, da bo leto 2010 postalo evropsko leto aktivne 
starosti in medgeneracijske solidarnosti, kar bo jasno pokazalo prispevek starejših k 
družbi; pozdravlja dejstvo, da so številne organizacije civilne družbe 29. april razglasile 
za dan medgeneracijske solidarnosti;

Družina

24. poudarja, da je družina temelj naše družbe in je neločljivo povezana z razširjanjem 
vrednot in solidarnim sožitjem; poudarja tudi, da je treba v vseh državah članicah 
zagotoviti združljivost poklicnega in družinskega življenja z dostopno in kakovostno 
ponudbo varstva in vzgoje za najmlajše;

25. spodbuja države članice, naj sprejmejo ukrepe v dobro staršev, npr. dodatne 
pokojninske pravice in davčne olajšave za jasli v podjetjih; poleg tega bi bilo treba v 
okviru Evropske zveze za družino izmenjati zanesljive prakse;

26. meni, da prilagodljiv delovni čas in delitev delovnega mesta prispevata k združljivosti 
družinskega in poklicnega življenja;
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Gospodarstvo in rast

27. meni, da pomeni odpiranje novih trgov v srebrnem gospodarstvu veliko priložnost za 
izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti ter za povečanje rasti in zaposlovanja;

28. poziva države članice, naj ustvarijo okvirne pogoje, zlasti inovativne ukrepe, ki 
upoštevajo različne regionalne razmere;

Pokojnine in proračun

29. opozarja, da sisteme socialne varnosti čakajo veliki izzivi in da se povečuje nevarnost 
revščine v starosti; meni, da je pri pokojninskih sistemih v prvi vrsti pomembna 
zanesljivost načrtovanja;

30. poudarja, da je treba pri uskladitvi javnih financ in uresničitvi zahteve po odplačevanju 
dolgov upoštevati medgeneracijsko pravičnost;

Migracije

31. meni, da migracije v povezavi z uspešno integracijo prispevajo k spoprijemanju z 
demografskimi spremembami in da še vedno preveč ljudi s priseljenskimi koreninami 
ne čuti pripadnosti državi članici, v kateri živijo;

32. meni, da so pogoj za uspešno integracijo poistovetenje, enakopravna udeleženost in 
odgovornost ter da je ta uspešna šele s pripravljenostjo priseljencev za prilagajanje in 
pripravljenostjo domačinov za sprejemanje;

Oskrba

33. opozarja, da demografske spremembe kažejo na resne regionalne neenakosti ter vodijo v 
odseljevanje iz podeželskih in obrobnih regij, tako da je treba razviti koncepte za 
pretvorbo socialnih in zdravstvenih struktur oskrbe, zagotoviti subvencije in uvesti 
okrepljeno izmenjavo najboljših praks;

34. poudarja, da morajo ljudje neodvisno od dohodka, starosti, socialnega statusa ali 
zdravstvenega tveganja dobiti dostopno, kakovostno zdravstveno oskrbo ter nego visoke 
kakovosti;

35. priznava dosežke glede oskrbe starejših in poziva države članice, naj vzpostavijo redne 
in pregledne nadzorne sisteme, da bi zaščitile dostojanstvo tistih, ki so potrebni oskrbe;

36. meni, da obstaja potreba po vzpostavitvi vseevropskega kodeksa ravnanja, v katerem bi 
opredelili najmanjše zahteve in pogoje glede zagotavljanja dolgoročne oskrbe ter bi ga 
sprejela Evropski parlament in Svet;

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
parlamentom in vladam držav članic.



PE441.184v01-00 8/11 PR\815397SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Zagotovitev medgeneracijske pravičnosti spada med prednostne socialnopolitične izzive 
evropske in nacionalne politike v prihodnjih letih. Demografske spremembe se bodo odvijale 
ob začetku stoletja, prve posledice pa se kažejo že danes.

Zagotavljanje medgeneracijske pravičnosti
Ljudje zaradi demografskih sprememb na srečo dočakajo vedno višjo starost, pri čemer so še 
vedno telesno in duhovno aktivni. Po drugi strani pa imajo države članice že desetletja nizko 
stopnjo rodnosti; deleži v starostni strukturi se nenehno nagibajo v korist starejših generacij. 
Medgeneracijska pogodba tu trči ob svoje meje. Porok za solidarnost, socialno pravičnost in 
stabilnost je lahko samo tako dolgo, dokler je število tistih, ki prejemajo prispevke, bistveno 
manjše od števila tistih, ki zanje plačujejo. Če napovedi držijo, ni mogoče izključiti visoke 
finančne obremenitve naslednjih generacij in s tem povezanih konfliktov zaradi njene 
porazdelitve. Finančna, gospodarska in socialna kriza bi lahko te razmere še poslabšale.

Omogočanje dialoga  
Poročevalec se zaveda, da so glavni instrumenti za dosego medgeneracijske pravičnosti v 
rokah držav članic. Številna evropska vrhunska srečanja so bila posvečena posledicam 
sprememb, pri izpolnjevanju obljub pa je bilo doslej veliko oklevanja. Po mnenju poročevalca 
je evropska dodana vrednost predvsem v tem, da se ustvarijo podlaga in instrumenti za odprt 
in odkrit medgeneracijski dialog, ki bi vsem samo koristil. Pojem pravičnosti je v resnici lažje 
uresničiti, če temelji na pravičnosti glede prispevkov, možnosti in udeleženosti.

Zagotavljanje preglednosti
Poročevalec predlaga konkretne ukrepe, s katerimi bi ustvarili podlago za odprt dialog. 
Pobude za preglednost, kot je generacijsko računovodstvo, bi morale zanesljivo odražati in 
predvideti plačilne tokove med različnimi letniki ter prispevke in obremenitve vsake 
generacije. Zavezujoče ocene učinkov zakonodaje (pregled generacij) na evropski in 
nacionalni ravni bi morale pokazati posledice za medgeneracijsko pravičnost ter omogočiti 
dolgoročno analizo stroškov in koristi.

Izobraževanje in delo 
Področju politike za izobraževanje in delo je treba nameniti posebno pozornost. Jedro 
medgeneracijsko pravične politike mora biti odprt in pravičen dostop do izobraževalnih 
možnosti in trgov dela. To je podlaga, na kateri si lahko vsaka generacija pridobi blaginjo in 
samostojnost. Produktivnost je mogoče izboljšati z dostopnostjo vseživljenjskega učenja ter 
povečanjem udeležbe na trgu dela. Človekovo dostojanstvo je okrnjeno, kadar so ljudje 
izključeni.

Stopnja zaposlenosti od 55- do 64-letnikov je manjša od lizbonskega cilja (50 %), ki ga je 
Evropski svet določil za leto 20101. Do leta 2020 naj bi se število aktivnega prebivalstva 
zmanjšalo za tri milijone ljudi. Na trgu dela in v gospodarstvu bodo številne strukturne 
spremembe. Družinska struktura se spreminja, vedno več bo starejših delavcev (55–64 let), 
upokojencev (65–79 let), starejših (80 let in več), obenem pa manj otrok, mladih in delovno 

                                               
1 Posvetovanja o možnosti, da bi leto 2012 razglasili za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti, Evropska komisija, junij 2009.
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sposobnih odraslih1. Zaradi gospodarskih kriz, začasnega dela, vedno bolj razširjenih delovnih 
razmerij za določen čas, zaposlitev s krajšim delovnim časom in brezposelnosti bodo delovne 
izkušnje vedno bolj nestalne in negotove. Da bi to premostili, je treba v okviru zaposlovanja 
po življenjskih obdobjih hitro in odločno okrepiti udeležbo mlajših in starejših na trgu dela. 
Pomemben korak pri tem pomenita koncept prožne varnosti in cilj strategije EU 2020, da bi 
dosegli 75-odstotno stopnjo zaposlenosti.

Delež brezposelnih, starih od 15 do 24 let, je bistveno višji kot pri vseh drugih starostnih 
skupinah v EU. Osipnikov je še vedno preveč, tako da je ogrožen lizbonski cilj, da bi njihov 
delež do leta 2012 znižali na največ 10 %. Delovna mesta prihodnosti zahtevajo 
visokokvalificirane delavce. Poročevalec za večjo udeležbo mladih na trgu dela predlaga 
evropsko jamstvo za mlade. Z njo bi mladim po največ šestmesečni brezposelnosti zajamčili 
delovno mesto, pripravništvo, dodatno usposabljanje ali kombinacijo dela in učenja. Pri tem 
mora veljati načelo „podpreti in zahtevati“: vsak od njih mora z lastnimi prizadevanji 
omogočiti svojo vključitev na trg dela.

Poročevalec spodbuja, da bi se za starejše dogovorili o evropskem paktu za starejše od 50 let. 
Pri razširitvi strategije EU 2020 bi bilo treba predvideti povišanje stopnje zaposlenosti 
delavcev nad 50 let na več kot 55 %, pa tudi odpravo predčasnega upokojevanja in z njim 
povezanih finančnih spodbud, zvišanje kvote dodatnega in nadaljnjega izobraževanja za vse 
generacije ter odpravo spodbud za starejše nad 60 let za to, da bi še naprej ostali na razpolago 
trgu dela. V gospodarstvu in družbi je treba jasno pokazati, da starejši niso breme, temveč 
pridobitev zaradi svojih izkušenj, življenjskih dosežkov in znanja. Pakt morajo spremljati 
konkretni ukrepi, na primer krepitev starostno mešanih ekip v podjetjih ter preverjanje in 
odprava starostnih omejitev.

V podjetjih je treba spremeniti miselnost. Nove raziskave Cedefopa kažejo, da imajo številni 
delodajalci še vedno predsodke o zmogljivosti starejših delavcev. Potrebne so pobude na 
področju zdravstva, nadaljnjega izobraževanja, organizacije dela, zadovoljstva na delovnem 
mestu in ravnanja vodstva, ki bi jih morali socialni partnerji skupaj razviti in spodbujati v 
podjetjih. Potrebujemo več razumevanja, da bodo starejši delavci sposobni in motivirani, da 
bodo ostali aktivni po običajni starosti za upokojitev.

Vseživljenjsko učenje mora biti v središču vseh programov usposabljanja v državah članicah. 
Ocene prihodnjih potreb po kvalifikacijah v okviru pobude o novih znanjih za nova delovna 
mesta kažejo, da ima velik del aktivnega prebivalstva zgolj osnovno izobrazbo.

Družina 
Povprečna stopnja rodnosti v EU je 1,5 otroka, kar pomeni, da je med najnižjimi na svetu. 
Pogosto primanjkuje struktur, ki partnerjema omogoča izpolnitev želje po otroku. Osnovni 
pogoj za višjo stopnjo rodnosti je politika, v središču katere so otroci. Težave, povezane s 
staranjem prebivalstva, je mogoče rešiti predvsem z boljšo uskladitvijo poklicnega in 
zasebnega življenja. Dostopno in kakovostno ponudbo varstva in vzgoje otrok za najmlajše je 
treba razširiti ter sprejeti ukrepe v korist staršev.

Aktivno staranje

                                               
1 KOM(2005) 94, zelena knjiga „Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami“.
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Aktivno staranje je proces optimizacije možnosti, da ljudje ob staranju ohranijo zdravje, 
sodelujejo v življenju svojega socialnega okolja ter izboljšajo kakovost svojega življenja. Leto 
2012 naj bi bilo razglašeno za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti, da bi jasno pokazali prispevek mladih in starejših k družbi. Evropska leta so 
vedno pripomogla k pridobitvi široke politične podpore in utiranju poti za obsežne 
prostovoljne obveznosti.

Gospodarstvo in rast
Poročevalec meni, da pomeni staranje prebivalstva tudi veliko priložnost za izboljšanje 
konkurenčnosti in inovativnosti ter s tem za povečanje rasti in zaposlovanja. Ustvariti je treba 
okvirne pogoje za odpiranje novih trgov za srebrno gospodarstvo, kar pomeni izdelke in 
storitve, ki so prilagojeni posebnim potrebam starejših in jim tako čim dlje omogočajo 
samostojno in kakovostno življenje. Samo v Nemčiji ima generacija nad 60 let kupno moč v 
višini približno 320 milijonov evrov na leto, ki hitro narašča.

Migracije
Na vprašanje migracij je treba gledati v širšem kontekstu. Združene države so vedno bolj 
odvisne od priseljevanja, medtem ko se bodo demografske spremembe v Afriki in na 
Bližnjem vzhodu najbolj razmahnile šele ob koncu stoletja. V številnih državah je 
priseljevanje omililo nizko število rojstev oz. ohranjalo rast prebivalstva. Cilj migracij morajo 
biti vedno integracija in poistovetenje, enakovredna udeležba in odgovornost. Pogoj za to sta 
pripravljenost priseljencev za prilagajanje in pripravljenost domačinov za sprejemanje.

Pokojnine
Demografska neravnovesja močno vplivajo na financiranje izdatkov za socialno varnost in 
finančno stanje pokojninskih sistemov. S starostjo povezani javni izdatki za socialno varnost 
bodo do leta 2060 povprečno v vseh državah članicah narasli za okoli 4,75 % BNP1. Javni 
izdatki za pokojnine bi se lahko do leta 2060 povečali za 2,4 % BNP. Poraja se vprašanje, 
kako bi pod temi okvirnimi pogoji zagotovili ustrezno pokojnino za vse. Poročevalec poziva, 
da bi se morali v prizadevanjih osredotočiti na konsolidacijo javnih financ in uresničiti 
zahtevo po odplačevanju dolgov.

Oskrba
Regije s starejšim prebivalstvom, redko naseljene ali obrobne regije v EU bodo še ostreje 
čutile demografske spremembe in vplivale na bodoči razvoj v ostalih regijah. Že samo 
vzhodni Nemčiji grozi, da bo do leta 2050 izgubila polovico potenciala aktivnega 
prebivalstva. Spodbujati je treba znanstvene raziskave o vzrokih in posledicah kot podlago 
političnih konceptov za potrebne pretvorbe sistemov socialnega in zdravstvenega varstva.

Zaradi vedno višje pričakovane življenjske dobe se v EU povečuje število starejših nad 80 let.
Za obdobje od leta 2010 do 2030 je napovedano povišanje za 57 %2. Delež tistih, ki živijo 
sami, se bo povečal. Družine ne bodo mogle več same skrbeti za svoje člane v zelo visoki 
starosti. Države članice bi morale vzpostaviti redne pregledne nadzorne sisteme, da bi 

                                               
1 Poročilo o staranju prebivalstva 2009: ekonomske in proračunske napovedi za države članice EU-27 (2008–
2060).
Skupno poročilo, ki sta ga pripravila Evropska komisija in Odbor za ekonomsko politiko
2 KOM(2005) 94, zelena knjiga „Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami“.
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zaščitile dostojanstvo tistih, ki so potrebni oskrbe, ter vseevropski kodeks ravnanja z 
najmanjšimi zahtevami in pogoji za zagotavljanje dolgoročne oskrbe, ki bi ga sprejela 
Evropski parlament in Svet.


