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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami
(2005/2147(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając własną rezolucję dotyczącą sprawozdania Komisji na temat sytuacji 
demograficznej w Unii Europejskiej w 1995 r.,1

– uwzględniając własną rezolucję dotyczącą sprawozdania Komisji z 1997 r. na temat 
sytuacji demograficznej,2

– uwzględniając własną rezolucję dotyczącą komunikatu Komisji „Europa dla wszystkich 
grup wiekowych – dobrobyt i solidarność między pokoleniami”,3

– uwzględniając komunikat Komisji „Reakcja Europy na proces starzenia się ludności 
świata – postęp gospodarczy i społeczny w starzejącym się świecie. Wkład Komisji 
Europejskiej do II światowej konferencji poświęconej starzeniu się” (COM(2002)0143),

– uwzględniając Zieloną Księgę Komisji „Wobec zmian demograficznych: nowa 
solidarność między pokoleniami” (COM(2005)0094),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, jak również opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A6-0000/2005),

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji na temat Zielonej Księgi „Wobec zmian 
demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”;

2. zauważa, że zmiany demograficzne oraz niski wzrost gospodarczy/utrzymująca się na 
wysokim poziomie stopa bezrobocia sprawią, że z czasem wyzwania te bardzo szybko 
staną się znacznie większe; dochodzi wobec tego do wniosku, że bezkompromisowe 
przeciwdziałanie niskiemu wzrostowi gospodarczemu oraz wysokiej stopie bezrobocia 
musi przyczynić się do zminimalizowania skutków zmian demograficznych;

3. dostrzega, że poszczególne Państwa Członkowskie zmagają się ze wspólnymi 
wyzwaniami w tym obszarze oraz z mniejszym lub większym powodzeniem 
wprowadzają różne rozwiązania; uważa, że nie istnieją pojedyncze, jedynie poprawne 
odpowiedzi rozwiązujące wszystkie problemy, zwłaszcza w Unii obejmującej 25 lub 
więcej Państw Członkowskich; podkreśla, że potrzeba zróżnicowanego podejścia do 
wyzwań demograficznych jest tym większa, iż w poszczególnych regionach Państw 
Członkowskich dają się zaobserwować znaczne dysproporcje; dysproporcje te będą 
wymagać nieszablonowych rozwiązań, a nie ujednoliconego podejścia;

  
1 Dz.U. C 115 z 14.04.1997 r., str. 224.
2 Dz. U. C 104 z 6.04.1997 r., str. 222.
3 Dz. U. C 232 z 17.08.2001 r., str. 381.
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4. uważa, że wszystkie Państwa Członkowskie mogą się od siebie nawzajem uczyć poprzez 
intensywniejszą wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk, zwłaszcza z tymi 
krajami skandynawskimi, w których wysoki odsetek kobiet czynnych zawodowo idzie w 
parze z najwyższym wskaźnikiem płodności w Europie;

5. uważa, że podejmowana przez wiele kobiet decyzja o ograniczeniu liczby dzieci lub 
późniejszym założeniu rodziny może być nie ich własnym wyborem, lecz wyborem 
narzuconym przez konieczność pogodzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym; 
uważa, że umożliwienie kobietom posiadania potomstwa leży nie tylko w interesie ich 
samych, lecz również w interesie całego społeczeństwa, jeżeli wziąć pod uwagę malejący 
obecnie wskaźnik urodzeń w Europie; 

6. wzywa Państwa Członkowskie do zwiększenia wysiłków mających na celu określenie 
wszystkich przeszkód stojących na drodze do wspierania rozwoju rodziny, w tym 
ograniczeń poza miejscem pracy, takich jak polityka podatkowa, godziny otwarcia 
placówek handlowych oraz dostęp do rynku mieszkaniowego;

7. stwierdza, że poprawa warunków sprzyjających pogodzeniu życia zawodowego z 
rodzinnym powinna stale stanowić priorytet działań rządów; dodaje, że od rządów 
powinno się wymagać, aby umożliwiały obywatelom dokonywanie własnych wyborów, 
zamiast dokonywać tych wyborów za nich;

8. podkreśla dobitnie znaczenie edukacji, zdobywania różnego rodzaju umiejętności i 
uczenia się przez całe życie dla wykształcenia optymalnej indywidualnej mobilności i 
zdolności do podjęcia zatrudnienia, jak również samorealizacji;

9. uważa, że prywatne firmy europejskie powinny odgrywać ważną rolę w działaniach na 
rzecz równych szans oraz przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek; dodaje, że firmy 
należy zachęcać do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się ludności w 
ramach ich odpowiedzialności społecznej (Corporate Social Responsibility); 

10. uważa, że należy wspierać polityki imigracyjne mające na celu integrację imigrantów pod 
względem ekonomicznym, społecznym i prawnym, aby sprostać wyzwaniom 
demograficznym, ale dostrzega, iż samo w sobie nie rozwiąże to wszystkich problemów 
wynikających ze zmian demograficznych;

11. przypomina Państwom Członkowskim, że ma to takie samo znaczenie w odniesieniu do 
krajów słabiej rozwiniętych (LDC), które również stoją wobec wyzwań wynikających z 
faktu starzenia się ludności1 oraz problemu rosnącego bezrobocia wśród młodzieży; 
pragnie zachęcić rządy Państw Członkowskich oraz UE do wzięcia tego czynnika pod 
uwagę podczas opracowywania programów pomocy i współpracy;

12. zaleca zwrócenie większej uwagi na potrzebę standaryzacji różnych założeń przyjętych 
przez poszczególne Państwa Członkowskie w zakresie przekazywania informacji 
Eurostatowi, aby umożliwić sensowniejsze porównania najlepszych praktyk;

  
1 Patrz na przykład komunikat Komisji „Reakcja Europy na proces starzenia się ludności świata” 
(COM(2002)0143).
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13. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.


