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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie, że Unia Europejska pragnie wspierać Państwa Członkowskie w ich 
dążeniu do zmniejszenia różnicy między liczbą dzieci, jakiej życzą sobie rodzice (2,3), a 
rzeczywistą liczbą potomstwa (1,5) poprzez działania mające na celu poprawę ram 
prawnych;

2. jest zaskoczony, że Zielona Księga jedynie na marginesie wspomina o aspektach polityki 
zdrowotnej w kontekście zmian demograficznych; podkreśla, że starzenie się 
społeczeństwa prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej oraz pielęgnacji długookresowej zarówno pod względem ilościowym, jak i 
jakościowym; wyraża przekonanie, że prowadzone przez całe życie inwestycje w 
profilaktykę chorób stanowią ważny element strategii zmierzającej do zapanowania nad 
zmianami demograficznymi zarówno z ludzkiego, jak i finansowego punktu widzenia; 
zaznacza z naciskiem, że im dłużej ludzie mogą się cieszyć zdrowiem, tym dłużej mogą 
pozostawać aktywni i pracować;

3. zgadza się, że podtrzymanie wzrostu gospodarczego w obliczu obniżającego się 
współczynnika dzietności możliwe jest tylko poprzez podwyższenie odsetka osób 
czynnych zawodowo, innowacje i wzrost produktywności, jak również poprzez 
zmodernizowanie ochrony socjalnej;

4. wyraża swoje zaniepokojenie różnicami pod względem zdrowotnym, jakie występują w 
poszczególnych Państwach Członkowskich, regionach i grupach społecznych; podkreśla, 
że różnice pod względem zdrowotnym (niska przeciętna długość życia, wysoka 
częstotliwość występowania schorzeń przewlekłych, schorzenia wynikające z warunków 
życia) w połączeniu z niskim współczynnikiem urodzeń i emigracją mogą prowadzić do 
dalszego pogłębiania się różnic regionalnych oraz zaistnienia sytuacji błędnego koła, z 
której trudno się wydostać; zwraca się do Państw Członkowskich z prośbą o udzielanie 
informacji na temat różnic pod względem zdrowotnym oraz podjęcie z pomocą Komisji 
działań mających na celu systematyczną wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych 
praktyk i skuteczne rozwiązanie problemu;

5. krytykuje zawarte w Zielonej Księdze domyślne i nierozważne założenie, że spadek 
liczby ludności ma wyłącznie negatywne skutki dla utrwalonego systemu społecznego; 
wskazuje wobec tego na potrzebę przeanalizowania następujących kwestii:

a) W jakim stopniu możliwe jest złagodzenie negatywnych skutków spadku liczby 
ludności poprzez innowacje, wyższy odsetek osób czynnych zawodowo oraz 
zmodernizowanie ochrony socjalnej?

b) Czy ze spadkiem liczby ludności mogą się wiązać również pozytywne aspekty, na 
przykład w dziedzinie środowiska naturalnego, natężenia ruchu, gospodarki gruntami itp.?
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c) Czy możliwe jest osiągnięcie w długim okresie czasu pewnego optimum w sensie 
Pareto dla optymalnej liczby mieszkańców Europy?

6. wzywa Komisję do opracowania scenariuszy uwzględniających społeczną integrację coraz 
liczniejszej grupy obywateli w starszym wieku oraz ich zmieniające się potrzeby.


