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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie z prognozami w całej UE w nadchodzących 
dziesięcioleciach znacznie wzrośnie współczynnik obciążenia demograficznego 
osobami starszymi (liczba osób w wieku 65 lat lub starszych w stosunku do liczby osób 
w wieku od 15 do 64 lat); mając na uwadze, że współczynnik ten wzrósł do 29,6 % w 
porównaniu z 2016 r. i przewiduje się jego dalszy wzrost, zwłaszcza do 2050 r., a w 
2070 r. wyniesie on 51,2 %;

B. mając na uwadze, że obecna sytuacja osób starszych na rynku pracy i ogółem w 
społeczeństwie pokazuje, że wymagane są ogromne i zdecydowane inwestycje w takich 
dziedzinach jak równość szans, uczenie się przez całe życie i opieka zdrowotna oraz 
innych w celu rozwiązania problemu rosnących nierówności gospodarczych i 
społecznych w UE;

1. uważa, że należy stopniowo odchodzić od obecnego podejścia politycznego opartego na 
ograniczonej i szkodliwej koncepcji „pracy za wszelką cenę”, tak aby zatrudnienie i 
praca zaczęły być postrzegane w perspektywie wydłużonego życia zawodowego 
jednostki; 

2. uważa, że nadal konieczne będą stałe wysiłki ze strony partnerów społecznych oraz 
instytucji europejskich i krajowych na rzecz stworzenia prawdziwie pozytywnej kultury 
aktywnego starzenia się i niedyskryminującej rekrutacji; 

3. podkreśla, że w rolnictwie starzenie się siły roboczej i brak wymiany pokoleń są 
poważniejszym problemem niż w innych sektorach; uważa, że rozwiązanie problemu 
niepewności rynkowej i braku rentowności, z którym borykają się gospodarstwa rolne, 
ma kluczowe znaczenie dla odwrócenia tej tendencji;

4. uważa, że członkowie rodziny nadal stanowią zdecydowaną większość siły roboczej w 
europejskich gospodarstwach rolnych, zauważa jednak, że ten rodzaj siły roboczej od 
lat stale maleje, a w najbliższej przyszłości spodziewany jest dalszy spadek;

5. uważa, że należy przypomnieć, że utrzymanie zatrudnienia w rolnictwie ma bezpośredni 
wpływ na podtrzymanie żywotności gospodarki wiejskiej; uważa ponadto, że nie należy 
lekceważyć wyzwań, przed którymi stoi ogół rolników, polegających na zrozumieniu 
roli nowoczesnych technologii i innowacji w rolnictwie oraz ich stosowaniu; podkreśla 
zatem znaczenie kształcenia zawodowego przez całe życie, usług doradczych i 
wymiany wiedzy, zarówno w ramach WPR, jak i w szerszym kontekście.


