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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da želi Evropska unija z ukrepi za izboljšanje splošnih pogojev 
podpreti nacionalne države pri zmanjševanju razlike med številom otrok, ki si ga starši 
želijo (2,3), in dejanskim številom otrok (1,5);

2. je presenečen, ker zelena knjiga le mimogrede omenja zdravstvenopolitične vidike 
demografskih sprememb; poudarja, da povpraševanje po zdravstvenih uslugah in 
dolgotrajni oskrbi kvalitativno in količinsko narašča s staranjem prebivalstva; je prepričan, 
da je vlaganje v doživljenjsko preprečevanje bolezni pomembno, da bi bili s človeškega in 
finančnega vidika kos demografskim spremembam; poudarja, da ljudje ostajajo toliko dlje 
dejavni in delajo, kolikor dlje si uspejo ohraniti zdravje;

3. se strinja, da je mogoče gospodarsko rast zaradi vse nižje ravni obnavljanja prebivalstva 
zagotoviti le z ukrepi, namenjenimi višji stopnji zaposlenosti, inovacijam in povečanju 
storilnosti ter s posodobitvijo socialnega varstva;

4. je zaskrbljen zaradi razlik v zdravju, ki obstajajo v državah članicah, regijah in socialnih 
skupinah; poudarja, da lahko razlike v zdravju (kratka življenjska doba, pogoste kronične 
bolezni, obolenja, povezana z življenjskimi okoliščinami) skupaj z nizko rodnostjo in 
izseljevanjem privedejo do še večjega porasta regionalnih neenakosti in v začaran krog, ki 
ga je težko presekati; poziva države članice, naj obveščajo o razlikah v zdravju, da bi s 
pomočjo Komisije vzpostavili sistematično izmenjavo najboljših praks in dosegli 
učinkovito premostitev teh razlik; 

5. obsoja v zeleni knjigi vsebovano in nepremišljeno domnevo, da ima upad prebivalstva 
izključno negativne posledice za uveljavljeni družbeni sistem; zato želi, da bi obravnavali 
naslednja vprašanja:

a) v kolikšni meri je mogoče negativne posledice upada prebivalstva ublažiti z 
inovacijami, višjo stopnjo zaposlenosti in s posodobitvijo socialnega varstva;

b) ali obstajajo tudi pozitivni vidiki upada prebivalstva, na primer na področju okolja, 
prometnih obremenitev, porabe površin, itd.

c) ali je mogoče razviti nekakšen "pareto optimum" za dolgoročno optimalno število 
evropskih prebivalcev;

6. poziva Komisijo, naj razvije predloge vključevanja vse večje skupine starejših 
sodržavljank in sodržavljanov ter njihovih spremenjenih potreb v družbo.


