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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami
(2005/2147(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie o správe Komisie o demografickej situácii v Európskej 
únii v roku 19951, 

– so zreteľom na svoje uznesenie o demografickej správe Komisie z roku 19972,

– so zreteľom na svoje uznesenie o oznámení Komisie „Na ceste k Európe pre všetky 
vekové skupiny - podpora prosperity a medzigeneračnej solidarity“3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Odpoveď Európy na starnutie svetovej populácie -
podpora hospodárskeho a sociálneho pokroku v starnúcom svete - príspevok Európskej 
komisie k druhému Svetovému zhromaždeniu o starnutiu“ (KOM(2002)0143),

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie „Čelíme demografickej zmene: nová solidarita 
medzi generáciami“ (KOM(2005)0094),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre práva žien a 
rovnosť pohlaví (A6-0000/2005),

1. víta oznámenie Komisie k Zelenej knihe „Čelíme demografickej zmene: nová solidarita 
medzi generáciami“;

2. poznamenáva, že v dôsledku demografickej zmeny spojenej s nízkym hospodárskym 
rastom/pretrvávajúcou vysokou nezamestnanosťou tieto problémy postupom času 
exponenciálne rastú; domnieva sa preto, že dôrazný postup proti nízkemu rastu a vysokej 
nezamestnanosti musí pomôcť minimalizovať následky demografických zmien;

3. uznáva, že jednotlivé členské štáty bojujú v tejto oblasti so spoločnými problémami a s 
odlišnou mierou úspešnosti hľadajú rôzne riešenia; domnieva sa, že neexistujú 
univerzálne „správne“ odpovede, a najmä nie v Únii s 25 alebo viac členskými štátmi; 
zdôrazňuje, že potreba diferencovaného prístupu pri riešení demografických výziev je 
ešte výraznejšia v dôsledku existencie významných rozdielov medzi rôznymi regiónmi 
členských štátov; takéto rozdiely si budú vyžadovať vynaliezavé riešenia, ktoré nie sú 
univerzálne;  

4. je presvedčený o tom, že všetky členské štáty sa môžu lepšie navzájom od seba učiť tým, 

  
1 Ú. v. ES C 115, 14. 4. 1997, s. 224.
2 Ú. v. ES C 104, 6. 4. 1997, s. 222.
3 Ú. v. ES C 232, 17. 8. 2001, s. 381.
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že si budú intenzívnejšie vymieňať najlepšie skúsenosti, a to najmä s tými 
škandinávskymi krajinami, kde sa vysoká miera účasti žien na trhu práce spája s 
najvyššou mierou pôrodnosti v Európe; 

5. domnieva sa, že rozhodnutie mnohých žien obmedziť veľkosť rodiny alebo odložiť 
založenie rodiny nemusí byť ich vlastnou voľbou, ale voľbou, ktorú si vynútila potreba 
zladiť pracovný a rodinný život;  domnieva sa, že umožniť ženám, aby mohli mať deti, 
nie je iba v záujme žien samotných, ale aj v záujme spoločnosti ako celku vzhľadom na 
to, že v súčasnosti pôrodnosť v Európe klesá;   

6. vyzýva členské štáty, aby sa viac usilovali identifikovať všetky prekážky podpory rodín 
vrátane mimopracovných prekážok, akými sú daňová politika, otváracie hodiny 
obchodov a prístup na trh bývania;

7. je presvedčený o tom, že lepšia vyváženosť medzi pracovným a súkromným životom 
jednotlivcov by mala byť trvalou prioritou vlád;  dodáva, že by to malo znamenať 
povinnosť vlád, aby umožnili jednotlivcom rozhodovať za seba namiesto toho, aby vlády 
rozhodovali za nich;

8. čo najdôraznejšie pripomína význam vzdelania, rozvoja schopností a príležitostí na 
celoživotné vzdelávanie z hľadiska optimalizácie mobility a zamestnateľnosti 
jednotlivcov, ako aj ich sebarealizácie;

9. domnieva sa, že európske súkromné spoločnosti zohrávajú významnú úlohu pri aktívnej 
podpore rovnakých príležitostí a v boji proti diskriminácii na základe veku;  dodáva, že 
spoločnosti by mali byť podporované v tom, aby v rámci sociálnej zodpovednosti 
podnikov riešili problémy v súvislosti so starnúcim obyvateľstvom;   

10. domnieva sa, že imigračné politiky, ktoré sa usilujú o úspešnú ekonomickú, sociálnu a 
právnu integráciu migrantov, by mali byť podporované v rámci úsilia o zmiernenie 
demografických problémov, uznáva však, že to samo osebe nevyrieši všetky problémy 
spojené s demografickou zmenou;

11. pripomína členským štátom, že toto je dôležité aj pre menej rozvinuté krajiny, ktoré tiež 
čelia výzvam v súvislosti so starnúcim obyvateľstvom1 , ako aj narastajúcim problémom 
s nezamestnanosťou mladých ľudí; povzbudzuje vlády členských štátov a Európsku úniu, 
aby tento faktor zohľadnili pri príprave programov pomoci a spolupráce;

12. odporúča venovať väčšiu pozornosť štandardizácii odlišných postupov, ktoré používajú 
jednotlivé členské štáty pri odovzdávaní informácií pre Eurostat, aby bolo možné lepšie 
porovnávať osvedčené postupy;  

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

  
1 Pozri napríklad oznámenie Komisie „Odpoveď Európy na starnutie svetovej populácie“ (KOM(2002)0143).


