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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o demografických změnách a mezigenerační solidaritě
(2005/2147(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ke zprávě Komise o demografické situaci v Evropské unii v 
roce 19951,

– s ohledem na své usnesení k demografické zprávě Komise z roku 19972,

– s ohledem na své usnesení ke sdělení Komise „Na cestě k Evropě pro všechny věkové 
skupiny – podpora prosperity a mezigenerační solidarity“3,

– s ohledem na sdělení Komise „Odpověď Evropy na stárnutí světové populace – podpora 
hospodářského a sociálního pokroku ve stárnoucím světě – příspěvek Evropské komise k 
2. světovému shromáždění o stárnutí“ (KOM(2002)0143),

– s ohledem na Zelenou knihu Komise „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na 
demografické změny“ (KOM(2005)0094),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví (A6-0000/2005),

1. vítá sdělení Komise v Zelené knize „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na 
demografické změny“;

2. připomíná, že kvůli demografickým změnám spojeným s nízkým hospodářským růstem a 
pokračující vysokou nezaměstnaností se tyto problémy s postupem času exponenciálně 
znásobují; je toho názoru, že důrazný boj proti nízkému hospodářskému růstu a vysoké 
nezaměstnanosti proto musí pomoci minimalizovat následky demografických změn;

3. je si vědom toho, že jednotlivé členské státy zápasí v této oblasti se stejnými problémy a s 
různou měrou úspěšnosti se snaží nalézt vhodná řešení; uvědomuje si, že neexistují 
„správné“ odpovědi, které by vyhovovaly všem, zvláště ne v Unii s dvaceti pěti nebo více 
členskými státy; zdůrazňuje, že řešení demografických problémů vyžaduje různorodý 
přístup tím spíše, že mezi jednotlivými regiony členských států existují významné 
rozdíly, tyto rozdíly budou vyžadovat nápaditá a nestejná řešení;

4. věří, že všechny členské státy se mohou od sebe vzájemně více poučit, pokud budou 
  

1 Úř. věst C 115, 14.4.1997, s. 224.
2 Úř. věst. C 104, 06.4.1997, s. 222.
3 Úř. věst. C 232, 17.8.2001, s. 381.
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častěji sdílet osvědčené postupy, a to zvláště s těmi skandinávskými státy, kde je vyšší 
účast žen na trhu práce spojená s nejvyšší mírou porodnosti v Evropě;

5. uvědomuje si, že rozhodnutí mnoha žen omezit velikost rodiny nebo odložit její založení 
nemusí být jejich svobodnou volbou, ale volbou, kterou si vynutila snaha o skloubení 
pracovního a rodinného života; je toho názoru, že poskytnout ženám podmínky k tomu,
aby mohly mít děti, není jen v zájmu žen samotných, ale z důvodu současné klesající 
porodnosti v Evropě i v zájmu celé společnosti;

6. vyzývá členské státy, aby se více snažily určit všechny překážky, které brání založení
rodiny, a to včetně mimopracovních překážek - jako je daňová politika, prodejní doba a 
přístup na trh s bydlením;

7. soudí, že snaha o dosažení větší rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem 
jednotlivců by měla být stálou prioritou vlád; dodává, že taková snaha znamená, že vlády 
umožní jednotlivcům učinit svá vlastní rozhodnutí, spíše než aby tato rozhodnutí činily za 
ně;

8. co nejdůrazněji připomíná význam příležitostí ke vzdělávání, rozvoji dovedností a 
celoživotnímu učení, které vedou k lepší mobilitě a zaměstnatelnosti jednotlivců a také k 
jejich seberealizaci;

9. domnívá se, že evropské soukromé společnosti hrají při prosazování rovných příležitostí 
a v boji proti diskriminaci z důvodu věku velmi důležitou úlohu; dodává, že je třeba tyto 
společnosti povzbudit, aby řešení problémů spojených se stárnoucí populací považovaly 
za „společenskou odpovědnost firmy“; 

10. domnívá se, že ve snaze zmírnit demografické problémy by mělo dojít k podpoře 
imigračních politik, jež usilují o úspěšnou ekonomickou, sociální a právní integraci 
přistěhovalců, uznává však, že tato opatření sama o sobě nevyřeší problémy spojené s 
demografickými změnami;

11. připomíná členským státům, že tato otázka se týká i méně rozvinutých zemí, které také 
čelí problémům spojeným se stárnoucí populací1, stejně jako narůstajícím problémům s 
nezaměstnaností mladých lidí; povzbuzuje vlády členských států a Evropskou unii, aby 
při přípravě programů pomoci a spolupráce vzaly tento faktor v úvahu;

12. doporučuje, aby při dodávání informací do Eurostatu byla věnována větší pozornost 
standardizaci různých kritérií používaných jednotlivými členskými státy, aby bylo možné 
osvědčené postupy lépe porovnat;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  
1 Viz například sdělení Komise „Odpověď Evropy na stárnutí světové populace“ (KOM(2002)0143)


