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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że mediana wieku w UE-27 wzrosła z 38,3 lat w 2001 r. do 43,1 lat w 
roku 2018; mając na uwadze, że od 2010 r. liczba ludności aktywnej zawodowo 
zmniejsza się, a prognozy wskazują na jej stały spadek1; mając na uwadze, że w ciągu 
najbliższych 50 lat liczba ludności aktywnej zawodowo prawdopodobnie zmniejszy się 
o 18 %2;

B. mając na uwadze, że Europejczycy mogą cieszyć się dłuższym i zdrowszym życiem 
oraz że oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wzrosła w ciągu ostatnich pięciu 
dekad o około dziesięć lat zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet; mając na 
uwadze, że według prognoz średnie trwanie życia osiągnie w 2070 r. 86,1 lat w 
przypadku mężczyzn i 90,3 lat w przypadku kobiet3; mając na uwadze, że wraz ze 
starzeniem się społeczeństwa oczekuje się wzrostu liczby osób niesamodzielnych i osób 
z niepełnosprawnościami; mając na uwadze, że według prognoz współczynnik 
obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrośnie do 2030 r. do 62 %4; mając na 
uwadze, że w 2014 r. prawie połowa osób starszych zgłaszała trudności w 
wykonywaniu co najmniej jednej czynności związanej z higieną osobistą lub 
prowadzeniem gospodarstwa domowego5;

C. mając na uwadze, że w związku z utrzymującymi się tendencjami demograficznymi 
ubóstwo wśród osób starszych będzie prawdopodobnie stanowić coraz większy 
problem; mając na uwadze, że w 2018 r. w UE-27 15,5 % osób w wieku 65 lat lub 
starszych było zagrożonych ubóstwem6; mając na uwadze, że kobiety są bardziej 
narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne w starszym wieku; mając na uwadze, że 
oczekiwana długość życia kobiet w chwili urodzenia jest o 5,5 roku wyższa niż 
mężczyzn7; mając na uwadze, że kobiety ponoszą nieproporcjonalne obciążenia 
związane z formalną i nieformalną opieką nad dziećmi, osobami starszymi i osobami z 
niepełnosprawnościami; mając na uwadze, że jedna trzecia kobiet w wieku od 20 do 64 
lat nie podejmuje płatnej pracy z powodu obowiązków rodzinnych lub opiekuńczych, 
podczas gdy odsetek mężczyzn nieaktywnych zawodowo wynosi zaledwie 5 %8; mając 
na uwadze, że w 2019 r. odsetek kobiet żyjących w jednoosobowym gospodarstwie 
domowym wynosił aż 40 % i był ponad dwukrotnie wyższy niż odsetek żyjących 

1 Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, Prognoza demograficzna dla Unii Europejskiej, marzec 2020 r., s. 3.
2 Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych, czerwiec 2020 r., s. 15.
3 Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych, czerwiec 2020 r., s. 4.
4 Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, Prognoza demograficzna dla Unii Europejskiej, marzec 2020 r., s. 5–
6.
5 Eurostat, Statystyki dotyczące ograniczeń funkcjonalnych i ograniczeń aktywności, listopad 2019 r.
6 Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych, czerwiec 2020 r., s. 22.
7 Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych, czerwiec 2020 r., s. 7.
8 EIGE, Wskaźnik równouprawnienia płci 2019. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, 2020 
r., s. 79.



PE655.690v03-00 4/14 AD\1217548PL.docx

PL

samotnie mężczyzn9;

D. mając na uwadze, że zmiany demograficzne mają poważny wpływ na spójność 
społeczną, gospodarczą i terytorialną w UE, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w 
regionach, które już pozostają w tyle; mając na uwadze, że spadek liczby ludności w 
niektórych regionach pogłębia istniejące nierówności i obniża jakość życia ludzi; mając 
na uwadze, że nierówności w UE mogą zmuszać pracowników do poszukiwania pracy 
w innym regionie lub państwie członkowskim; mając na uwadze, że instrumenty 
polityki spójności muszą uwzględniać wiele czynników wpływających na migrację do 
miast, innych regionów lub państw członkowskich; mając na uwadze, że wśród osób 
opuszczających obszary wiejskie i regiony znajdujące się w niekorzystnym położeniu 
znajdują się przede wszystkim osoby młode i kobiety;

E. mając na uwadze, że zarówno swobodny przepływ pracowników, jak i migracja 
wewnętrzna i zewnętrzna nadal będą miały wpływ na liczbę ludności na szczeblu 
unijnym, krajowym i regionalnym; mając na uwadze, że migracja i drenaż mózgów są 
często spowodowane dysproporcjami społecznymi i gospodarczymi między państwami, 
zarówno wewnątrz Unii, jak i między państwami UE a państwami trzecimi;

F. mając na uwadze, że starzenie się społeczeństwa powoduje zmniejszanie się liczby 
ludności w wieku produkcyjnym i może doprowadzić do upadku gmin i wsi w całej UE; 
mając na uwadze, że decyzje o połączeniu gmin i wsi lub ich włączeniu do innych gmin 
lub miast mogą również spowodować całkowite zniknięcie gmin i wsi; mając na 
uwadze, że ambitne inwestycje i dobrej jakości miejsca pracy oraz poprawa dostępności 
i jakości usług i infrastruktury mają szczególne znaczenie w regionach zagrożonych 
wyludnieniem dla pobudzenia w nich ożywienia gospodarczego i długoterminowej 
konkurencyjności na jednolitym rynku, a tym samym odwrócenia negatywnych 
tendencji demograficznych;

G. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 prawdopodobnie wpłynie na tendencje 
demograficzne w UE oraz ponownie obnażyła brak reakcji politycznych na skutki 
zmian demograficznych w UE, takie jak brak odpowiednich i przystępnych cenowo 
zasobów mieszkaniowych, wysokiej jakości ośrodków opieki oraz wystarczających 
usług w zakresie opieki i wsparcia, o czym świadczy zjawisko drastycznych braków w 
opiece medycznej; mając na uwadze, że negatywne tendencje demograficzne oznaczają, 
że potrzebna jest większa solidarność między pokoleniami, co ma kluczowe znaczenie 
dla pomyślnego wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19 i przyszłych kryzysów, a 
także dla stworzenia bardziej sprawiedliwych, integracyjnych i odpornych 
społeczeństw; mając na uwadze, że pandemia COVID-19 po raz kolejny uwypukliła 
znaczenie ochrony i propagowania godności osób starszych i ich praw podstawowych w 
UE;

H. mając na uwadze, że natężenie i tempo zmian demograficznych wywierają znaczną 
presję gospodarczą, społeczną i środowiskową na rządy państw członkowskich oraz 
władze lokalne i regionalne, jeśli chodzi o zapewnienie i utrzymanie usług publicznych, 
w tym edukacji, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, zasobów mieszkaniowych, usług 
socjalnych, rent i emerytur, usług komunalnych i przyjaznej dla starszych osób 
infrastruktury; mając na uwadze, że bez odpowiedniej reakcji politycznej te rodzaje 

9 Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych, czerwiec 2020 r., s. 11.
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presji będą się nasilać wskutek zmniejszania się liczby ludności aktywnej zawodowo i 
wyższego współczynnika obciążenia demograficznego oraz coraz większej częstości 
występowania chorób przewlekłych;

I. mając na uwadze, że aby poradzić sobie z wyzwaniami demograficznymi, konieczne są 
skoordynowane działania i kompleksowy zestaw strategii politycznych, w tym 
ukierunkowane środki w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, edukacji i umiejętności, a opracowanie ich i uzyskanie efektów wymaga 
czasu; mając na uwadze, że niektóre negatywne skutki zmian demograficznych w 
najbardziej dotkniętych nimi regionach wymagają natychmiastowej reakcji z 
wykorzystaniem wsparcia instrumentów unijnych;

J. mając na uwadze, że odpowiednia infrastruktura, przystępne cenowo wysokiej jakości 
usługi, zwłaszcza opieka zdrowotna, opieka nad osobami starszymi, opieka nad dziećmi 
i opieka długoterminowa oraz ośrodki opieki dziennej będą odgrywać kluczową rolę; 
mając na uwadze, że rolę telepracy, edukacji cyfrowej, teleopieki i telemedycyny należy 
najpierw właściwie ocenić, a następnie ewentualnie dalej rozwijać i odpowiednio 
wdrażać, aby rozszerzyć zakres ich wykorzystania oraz zapewnić obywatelom jakość 
życia i bezpieczeństwo; mając na uwadze, że istotne jest, aby dostrzec znaczenie 
programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) dla finansowania 
projektów związanych z opieką długoterminową; mając na uwadze, że niezwykle ważne 
jest, aby zapewnić rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym 
powszechną dostępność produktów i usług zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania;

K. mając na uwadze, że ważne jest, aby UE uwzględniała kwestie demograficzne we 
wszystkich politykach, w tym przez włączenie ich do długoterminowych priorytetów i 
linii budżetowych, zwłaszcza w polityce przemysłowej i polityce zrównoważonego 
rozwoju, oraz do europejskiego semestru, a także aby gromadziła i monitorowała 
wiarygodne wielkoskalowe dane statystyczne oraz wspierała badania naukowe i 
wymianę dobrych praktyk na wszystkich szczeblach, co będzie sprzyjać lepszemu 
zrozumieniu wyzwań demograficznych, pozwoli przewidywać ich wpływ na lokalne 
rynki pracy oraz opracowywać innowacyjne, skuteczne i ekologiczne rozwiązania 
polityczne zapewniające środowisko przyjazne dla osób starszych; mając na uwadze, że 
wyzwaniom demograficznym nie można sprostać bez wprowadzenia unijnej strategii 
przemysłowej, która zapewni inwestycje publiczne, wysokiej jakości miejsca pracy, 
publiczne badania naukowe i innowacje, edukację publiczną pobudzającą równy rozwój 
i zrównoważoność; mając na uwadze, że w rezolucjach z 15 listopada 2011 r. w sprawie 
zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności10 i z 14 
listopada 2017 r. w sprawie wykorzystania instrumentów polityki spójności przez 
regiony w reakcji na zmiany demograficzne11 Parlament wezwał do wykorzystania 
wszystkich dostępnych instrumentów unijnych, w tym środków finansowych polityki 
spójności, w celu sprostania wyzwaniom w obliczu zmian demograficznych;

L. mając na uwadze, że instrumenty polityki spójności to główne źródło inwestycji 
publicznych w UE, które stanowi 8,5 % rządowych inwestycji kapitałowych w UE, 

10 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0485.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0427.
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41 % na poziomie UE-13 i ponad 50 % w szeregu innych państw członkowskich12;

M. mając na uwadze, że osoby młode musiały już ponieść nieproporcjonalnie duży ciężar 
podczas kryzysu gospodarczo-finansowego z 2008 r.; mając na uwadze, że walka z 
bezrobociem, zwłaszcza bezrobociem młodzieży i bezrobociem długotrwałym, 
nierównością i wykluczeniem wśród osób młodych i starszych pozostaje jednym z 
głównych wyzwań stojących przed regionami UE; mając na uwadze, że dostępność 
miejsc pracy i możliwości, w tym na etapie ożywienia i odbudowy, oraz wysokiej 
jakości usług poprawia jakość życia i wzmacnia obszary wiejskie, umożliwiając 
przeciwdziałanie wyludnianiu się i nierównościom między regionami; mając na 
uwadze, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne powinny być 
wykorzystywane bardziej proaktywnie, aby wspierać osoby młode i starsze, osoby z 
niepełnosprawnościami i inne słabsze grupy społeczne w momencie, gdy wchodzą na 
rynek pracy lub pozostają na nim, a także aby zapewniać wysokiej jakości zatrudnienie, 
ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wyludnionych obszarów wiejskich i 
oddalonych;

N. mając na uwadze, że znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 
nie jest odpowiednio uznawane; mając na uwadze, że rodzicom, dzieciom i rodzinom 
trzeba zagwarantować wsparcie, w tym dostępną infrastrukturę opieki nad dziećmi, 
elastyczną organizację pracy, pomoc rodzinom samotnie wychowującym dzieci i 
rodzicom z dziećmi z niepełnosprawnościami, a także odpowiednie wsparcie finansowe 
podczas urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego; mając na uwadze, że 
takie wsparcie może pomóc w odwróceniu negatywnych tendencji demograficznych;

O. mając na uwadze, że każda polityka dotycząca możliwości i wyzwań demograficznych 
musi być oparta na dowodach, ukierunkowana na człowieka i oparta na prawach, w 
szczególności nie może podważać indywidualnych praw reprodukcyjnych; mając na 
uwadze, że ważnymi elementami radzenia sobie z wyzwaniami demograficznymi są 
inwestycje w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, równouprawnienia 
płci, opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych oraz związanej z nimi infrastruktury;

P. mając na uwadze, że dyskryminacja ze względu na płeć, przekonania religijne, wiek, 
niepełnosprawność lub orientację seksualną jest zakazana i stanowi naruszenie 
podstawowych wartości Unii;

Q. mając na uwadze, że skoordynowane podejście do zmian demograficznych – w ramach 
traktatów – miałoby ogromne znaczenie dla odwrócenia obecnych negatywnych 
tendencji demograficznych oraz sprzyjałoby spójności terytorialnej, gospodarczej i 
społecznej i zmniejszało bezrobocie w UE; mając na uwadze, że zgodnie z art. 174 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) regionom, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych warunków demograficznych, należy poświęcić 
szczególną uwagę w tym względzie; mając na uwadze, że obszary wiejskie i sektor 
rolno-spożywczy stanowią ważny element dla całego społeczeństwa oraz dla wspierania 
silnej i odpornej Europy; mając na uwadze, że pracownicy rolni na słabo zaludnionych 
obszarach wiejskich i na obszarach zagrożonych wyludnieniem mogą być bardziej 

12 Komisja Europejska, Dane dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, październik 
2018 r.
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narażeni na ubóstwo i wykluczenie społeczne13;

R. mając na uwadze, że zmiany demograficzne należy postrzegać jako zmiany 
strukturalne, które muszą być zrównoważone społecznie i muszą uznawać, doceniać i 
wykorzystywać potencjał osób w każdym wieku, i które będą wymagały zatem 
zaangażowania decydentów na wszystkich właściwych szczeblach oraz udziału 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że w tym kontekście starzenie się 
społeczeństwa oznacza szansę na zbudowanie srebrnej gospodarki; mając na uwadze, że 
zmiany demograficzne mogą stwarzać możliwości i uwypuklać potrzebę wspierania 
nowych perspektyw rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich, między innymi 
poprzez popyt na wysokiej jakości żywność, rozwój zrównoważonej turystyki oraz 
wzmocnienie srebrnej gospodarki, innowacji społecznych i infrastruktury;

1. wzywa państwa członkowskie, aby wykorzystały Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności (RRF) oraz środki z Funduszu Spójności do podniesienia 
atrakcyjności obszarów doświadczających poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków demograficznych, w szczególności wykorzystały Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i przyszły EFS+ do 
przeciwdziałania zmianom demograficznym w sposób oparty na prawach i 
sprawiedliwy społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie 
wrażliwych i defaworyzowanych, a także do poprawy jakości i dostępności przestrzeni 
publicznej dla wszystkich; wzywa ponadto państwa członkowskie, aby poprawiły 
dostęp do usług socjalnych dla wszystkich, w szczególności dla osób z 
niepełnosprawnościami, dzieci i osób starszych, a także aby promowały dostępne, 
przystępne cenowo i odporne systemy opieki zdrowotnej w UE; podkreśla, że skuteczna 
zdolność absorpcyjna funduszy spójności na szczeblu regionalnym jest również w 
dużym stopniu uzależniona od uwarunkowań terytorialnych, społecznych, politycznych 
i gospodarczych; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zadbały o to, żeby 
produkty i usługi finansowane ze środków funduszy spójności były dostępne dla 
słabszych grup, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania; przypomina o 
odpowiedzialności państw członkowskich za własne usługi publiczne;

2. podkreśla, że należy wspierać włączenie społeczne poprzez współpracę między 
partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim, władzami regionalnymi i 
lokalnymi oraz społecznością lokalną w opracowywaniu i wdrażaniu polityk i 
konkretnych środków, a także na wszystkich etapach programowania w celu poprawy 
planowania i absorpcji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(funduszy ESI); podkreśla, jak ważne jest zapewnienie pełnego udziału obywateli w 
procesach demokratycznych;

3. wzywa państwa członkowskie, aby wykorzystały zasoby RRF i EFRR na wspieranie 
samodzielnego życia i mobilności, rozwiązanie problemu izolacji transportowej oraz 
poprawę infrastruktury cyfrowej i telekomunikacyjnej, w szczególności mobilnej i 

13 „W 2015 r. nieco ponad jedna czwarta (25,5 %) ludności wiejskiej była zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, natomiast stosunkowo niższy odsetek odnotowano w przypadku osób mieszkających 
w miastach (24,0 %). Według danych Eurostatu z 2016 r. tendencja ta jeszcze się pogłębiła i obecnie wyższy 
odsetek ludności UE-28 mieszkającej na obszarach wiejskich (w porównaniu z obszarami miejskimi) jest 
zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.” (Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, Prognoza 
demograficzna dla Unii Europejskiej, marzec 2020 r., s. 16).
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szerokopasmowej łączności internetowej na obszarach wyludniających się, wiejskich, 
peryferyjnych, oddalonych i najbardziej oddalonych, które są słabiej rozwinięte, 
charakteryzują się wysoką stopą starzenia się i wysoką stopą bezrobocia młodzieży oraz 
są zagrożone drenażem mózgów, z myślą o umożliwieniu dostępu do usług publicznych 
i zwiększeniu liczby miejsc pracy; podkreśla, że aby umożliwić osobom młodym i 
starszym pracę, naukę i aktywny udział we współczesnym społeczeństwie, trzeba dać 
im możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności cyfrowych; zachęca zatem do 
wspierania inicjatyw rozwojowych, usług socjalnych oraz rozwoju placówek 
edukacyjnych i szkoleniowych w małych społecznościach na tych obszarach;

4. wzywa państwa członkowskie do większej mobilizacji zasobów EFS i Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz do połączenia ich z inwestycjami 
krajowymi i lokalnymi, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, ubóstwu 
energetycznemu i deprywacji materialnej, skutecznie eliminować przepaść cyfrową i 
wykluczenie cyfrowe, zwłaszcza na obszarach wiejskich i wśród osób młodych, 
starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także zapewnić dostęp do narzędzi i 
programów cyfrowych oraz do przystępnej cenowo infrastruktury komunikacyjnej; 
apeluje zatem o dostępne i przystępne cenowo możliwości zdobywania umiejętności 
cyfrowych w sposób dostosowany do potrzeb osób starszych; zauważa, że inicjatywy te 
mają większe szanse powodzenia, jeśli są powiązane z możliwościami wymiany 
międzypokoleniowej; uważa w związku z tym, że można by dalej badać i promować 
potencjał cyfryzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji, przy czym należy zapewnić 
wysokie standardy etyczne i jednocześnie zadbać o włączenie społeczne, aby poprawić 
autonomię oraz warunki życia i zdrowia osób starszych;

5. podkreśla, że należy poprzeć sprawiedliwą transformację, oraz uważa, że dobrze 
zaprojektowany mechanizm sprawiedliwej transformacji, obejmujący ambitny FST, 
będzie ważnym narzędziem ułatwiającym taką transformację i osiągnięcie ambitnych 
celów klimatycznych, z jednoczesnym uwzględnieniem skutków społecznych i 
terytorialnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący ustanowienia instrumentu 
REACT-EU, który ma na celu zwiększenie kwoty finansowania przeznaczonego na 
EFRR, EFS i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym; wyraża jednak 
głębokie zaniepokojenie, że to tymczasowe finansowanie jest niewystarczające, by 
stawić czoła społecznemu wymiarowi kryzysu związanego z COVID-19, w tym 
najbardziej palącym wyzwaniom demograficznym; wyraża ubolewanie, że w 
porozumieniu w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 nie 
zwiększono środków na EFS+; podkreśla, że aby podjąć wyzwania demograficzne, 
regiony powinny proaktywniej wykorzystywać EFS na zwalczanie bezrobocia 
młodzieży oraz umożliwianie osobom młodym rozpoczęcia kariery zawodowej; zachęca 
państwa członkowskie do wspierania programów szkoleniowych dla młodzieży oraz 
rozwijania ducha przedsiębiorczości;

7. podkreśla, że regiony i gminy powinny aktywniej wykorzystywać fundusze ESI w celu 
przeciwdziałania zmianom demograficznym, w szczególności poprzez wspieranie 
edukacji, uczenia się przez całe życie, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania, a 
także rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach 
kształcenia, aby pomóc ludziom w znalezieniu dobrej jakości zatrudnienia i dostosować 
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je do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie MŚP, tworzenie wysokiej jakości miejsc 
pracy, w tym na obszarach słabo zaludnionych i zagrożonych wyludnieniem, a także 
wzmacnianie kapitału ludzkiego, badań naukowych i zdolności innowacyjnych oraz 
wspieranie projektów ponadregionalnych, wymiany informacji i srebrnej gospodarki; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym zaktualizowany europejski program na rzecz 
umiejętności, który może pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej w regionach słabiej rozwiniętych;

8. podkreśla, że starzenie się społeczeństwa zwiększa presję na usługi zdrowotne i usługi 
opieki długoterminowej, które zaprojektowano w innym kontekście demograficznym i 
które obecnie muszą reagować na potrzeby zdrowotne i opiekuńcze starszego 
społeczeństwa; wzywa państwa członkowskie do inwestowania w oparte na prawach, 
ukierunkowane na człowieka i oparte na dowodach strategie polityczne, kampanie 
profilaktyczne i promocyjne w dziedzinie zdrowia, w infrastrukturę, wczesną 
diagnostykę i ochronę socjalną podczas opieki długoterminowej, aby sprostać 
rosnącemu zapotrzebowaniu i zapewnić każdemu prawo dostępu na czas do dobrej 
jakości, przystępnej cenowo, profilaktycznej i leczniczej opieki zdrowotnej, zgodnie z 
postanowieniami Europejskiego filaru praw socjalnych; podkreśla, że przy określaniu i 
wdrażaniu wszystkich polityk i działań Unii należy zapewnić wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego; wzywa państwa członkowskie do zajęcia się niedoborami 
pracowników służby zdrowia przez inwestowanie w umiejętności oraz docenianie i 
wspieranie personelu medycznego, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności 
zawodów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i 
oddalonych;

9. podkreśla, że wdrożenie zmienionej Europejskiej karty społecznej oraz zasad 
dotyczących prawa do równych szans, zdrowia, opieki długoterminowej i dostępu do 
podstawowych usług, emerytur, mieszkań i pomocy dla osób bezdomnych, zawartych w 
Europejskim filarze praw socjalnych, ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania skutków 
zmian demograficznych; apeluje ponadto o wykorzystanie funduszy Unii do 
zapewnienia wszystkim dostępu do opieki zdrowotnej przez wspieranie osiedlania się 
lekarzy i utrzymywania szpitali na obszarach wiejskich;

10. uważa, że fundusze spójności powinny być wykorzystywane do wspierania aktywnego 
starzenia się, w szczególności poprzez inicjatywy w zakresie innowacji społecznych 
mające m.in. ułatwić zatrudnianie osób starszych, aktualizować ich umiejętności, 
zapewnić im autonomię i zachęcać do wymiany międzypokoleniowej; wzywa Komisję 
do wzmocnienia zaangażowania, na przykład programu „Nowoczesne technologie w 
służbie osobom starszym”, ważnej inicjatywy, która wspiera srebrną gospodarkę w UE, 
aby umożliwić osobom starszym i niesamodzielnym dłuższe życie we własnym domu w 
znanym im środowisku, m.in. dzięki wykorzystaniu technologii inteligentnego domu, 
ukierunkowanych na człowieka technologii informacyjno-komunikacyjnych i sztucznej 
inteligencji oraz przez stałą wymianę najlepszych praktyk w całej UE;

11. apeluje o europejskie ramy strategii opieki, które zagwarantują wysokiej jakości usługi 
opieki i opieki długoterminowej i umożliwią szersze wykorzystanie wysokiej jakości 
teleopieki i telemedycyny w oparciu o wspólne normy etyczne, zapewniając 
pracownikom służby zdrowia zabezpieczenia prawne i ustanawiając niezbędne wymogi 
w zakresie szkoleń, aby zagwarantować opiekę i podstawową opiekę zdrowotną 
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wszystkim, niezależnie od wieku i na dowolnym obszarze geograficznym; wzywa 
państwa członkowskie do uznania wartości opieki nieformalnej oraz do poprawy 
ochrony socjalnej i wsparcia dla opiekunów nieformalnych; wzywa Komisję, aby 
opracowała i przyjęła europejską kartę praw osób starszych w oparciu o art. 25 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej;

12. apeluje o dyrektywę ramową w sprawie opieki długoterminowej, która ustaliłaby 
podstawowe zasady i określiła oparte na dowodach kryteria dotyczące dostępnej i 
wysokiej jakości długoterminowej opieki i usług wsparcia w całej UE, a także 
ułatwiłaby wdrażanie alternatywnych podejść, promując przejście na usługi 
ukierunkowane na człowieka i oparte na społecznościach;

13. podkreśla, że wszystkim należy zagwarantować sprawiedliwą i zdrową równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym; postuluje, aby walka z ubóstwem 
pracujących stała się jednym z głównych priorytetów UE.

14. podkreśla konieczność obniżenia współczynnika obciążenia demograficznego przez 
zmniejszenie bezrobocia długotrwałego i ubóstwa pracujących oraz bezrobocia 
młodzieży i osób starszych; przypomina, że powszechny dostęp do przystępnej cenowo 
opieki nad dziećmi oraz innych usług opieki i wsparcia jest dla wielu osób, w 
szczególności kobiet i osób samotnie wychowujących dzieci, warunkiem podjęcia lub 
utrzymania aktywności zawodowej oraz zapewnienia zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym;

15. wyraża zaniepokojenie przepływami migracyjnymi osób młodych w UE z obszarów 
wiejskich na obszary miejskie i do państw trzecich; podkreśla, że aby rozwiązać kwestię 
tych wzorców migracji i zapobiec spadkowi liczby ludności w wieku produkcyjnym, 
trzeba zapewnić osobom młodym możliwości w ich krajach zamieszkania; zauważa, że 
jeśli problem ten nie zostanie właściwie rozwiązany, ewentualny wzrost współczynnika 
urodzeń doprowadzi jedynie do wzrostu migracji;

16. zwraca się do państw członkowskich o wymianę najlepszych praktyk, aby wspierać 
osoby młode w prowadzeniu niezależnego życia i zapewnić im świadczenia takie jak 
dodatki mieszkaniowe i pożyczki preferencyjne; zachęca państwa członkowskie, aby 
uznały znaczenie obszarów wiejskich i oddalonych w całej ich różnorodności oraz 
rozwijały ich potencjał, poprawiając ich konektywność i pobudzając inwestycje w 
lokalną gospodarkę, wspierając przedsiębiorczość i jeszcze bardziej wzmacniając 
pozycję kobiet mieszkających na tych obszarach – zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i społecznym, a także zapewniając równowagę między życiem 
zawodowym i prywatnym oraz wspierając politykę prorodzinną; dostrzega istotną rolę, 
jaką polityka spójności i wspólna polityka rolna mogłyby odegrać w promowaniu i 
zwiększaniu szans na zatrudnienie i włączeniu społecznym kobiet na tych obszarach; 
wzywa państwa członkowskie, aby rozwijały obszary wiejskie i oddalone, w 
szczególności poprzez inwestowanie w odpowiednie drogi dojazdowe, szybki internet 
szerokopasmowy oraz niezbędne i odpowiednie zasoby i materiały dla szkół, w tym 
nowoczesne wyposażenie technologiczne w szkołach, szpitalach i wszystkich innych 
odpowiednich usługach, m.in. poprzez rozwój skutecznego e-rządzenia, a także w 
promowanie działań społecznych, kulturalnych i sportowych, które zachęcają do 
zdrowszego stylu życia i lepszej jakości życia w bardziej przystępnej cenie;
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17. podkreśla, że koniecznie należy eliminować skutki zmian demograficznych w sposób 
oparty na prawach i sprawiedliwy społecznie, zgodnie z zasadami i celami 
Europejskiego filaru praw socjalnych, zwłaszcza dotyczącymi prawa do równych szans, 
zdrowia, integracji osób z niepełnosprawnościami, opieki długoterminowej i dostępu do 
podstawowych usług, dochodów z tytułu podeszłego wieku i emerytur, mieszkań i 
pomocy dla bezdomnych, które to zasady mają podstawowe znaczenie dla wspierania 
jakości życia osób w każdym wieku na szczeblu lokalnym; wzywa ponadto Komisję, 
aby opracowała europejską strategię dotyczącą zmian demograficznych, przewidującą 
kompleksowe i zintegrowane podejście do wyzwań i ograniczeń demograficznych, o 
których mowa w art. 174 TFUE, a tym samym zabezpieczającą gospodarkę oraz 
zapewniającą włączenie społeczne słabszych grup społecznych i tworzenie miejsc pracy 
w regionach UE; podkreśla w związku z tym znaczenie odpowiednich, wiarygodnych i 
porównywalnych danych dla lepszego uwzględnienia sytuacji życiowej i zawodowej 
osób starszych, w tym osób mieszkających w placówkach opiekuńczych oraz osób w 
wieku powyżej 65 lat; uważa, że wzmocniona współpraca mogłaby być odpowiednim 
mechanizmem do ustanowienia i wdrożenia tej strategii, i dlatego wzywa Komisję do 
współpracy w tym celu z państwami członkowskimi;

18. ponawia apel do państw członkowskich o bezzwłoczne przyjęcie projektu dyrektywy 
Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu 
na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 
(COM(2008)0426 final).

19. wzywa Komisję do zwiększenia wsparcia dla polityki migracyjnej i integracyjnej władz 
krajowych i lokalnych, zwłaszcza przez koordynację polityki, wymianę wiedzy i 
wsparcie finansowe; wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy dostępu 
migrantów, zwłaszcza kobiet, do edukacji i rynku pracy;

20. podkreśla, że w politykę zatrudnienia i inne odpowiednie strategie polityczne należy 
angażować przedstawicieli pracowników i związki zawodowe w celu zapewnienia, by 
podstawę tych strategii stanowiły interesy pracowników; podkreśla konieczność 
wspierania rokowań zbiorowych i zwiększenia zakresu ich stosowania, aby zapewnić 
wszystkim godne warunki pracy; podkreśla znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
środowiska pracy przyjaznego dla osób starszych i ciągłego przekwalifikowywania i 
podnoszenia kwalifikacji pracowników dla zapewnienia ludziom możliwości pracy do 
osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego; ponownie podkreśla, że należy 
zlikwidować lukę w zatrudnieniu, lukę płacową i lukę emerytalną między kobietami a 
mężczyznami; zachęca państwa członkowskie, aby wykorzystywały fundusze spójności 
do poprawy poziomu zatrudnienia i włączenia społecznego kobiet, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich i słabiej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
kobiet powracających na rynek pracy w starszym wieku;

21. podkreśla, że potrzebne są usługi wsparcia i doradztwa, które zapewniają ludziom 
perspektywę cyklu życia i przeciwdziałają dyskryminacji strukturalnej ze względu na 
wiek, zwłaszcza w zatrudnieniu; apeluje o udzielanie wsparcia krajowym publicznym 
służbom zatrudnienia i europejskiej sieci publicznych służb zatrudnienia, zwłaszcza w 
ich działaniach wspierających osoby długotrwale nieaktywne zawodowo i osoby starsze 
poszukujące pracy; podkreśla potrzebę zapewnienia integracji gospodarczej i społecznej 
pracowników z niepełnosprawnościami oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji 
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w celu stworzenia bardziej integracyjnego rynku pracy; podkreśla ogromne znaczenie, 
jakie ma wspieranie przez przedsiębiorstwa w całej UE szerszego stosowania systemów 
telepracy, które mogą służyć jako narzędzie utrzymania przedsiębiorstw, wzmocnienia 
społeczności lokalnych i przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich, a tym 
samym pozytywnie zmienić tendencje demograficzne i ograniczyć drenaż mózgów; 
wzywa Komisję, by zaproponowała ramy prawne w celu uregulowania warunków 
telepracy w całej UE oraz zapewniła godne warunki pracy i zatrudnienia w gospodarce 
cyfrowej.
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