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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o budoucnosti systému sociálního zabezpečení a důchodů: jejich financování a tendence 
k individualizaci
(2007/2290(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí v EU 
(KOM(2006)0574),

– s ohledem na článek 99 Smlouvy,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 13. a 14. března 2008,

– s ohledem na sdělení Komise o modernizaci sociální ochrany pro větší sociální 
spravedlnost a hospodářskou soudržnost: další pokrok v aktivním začleňování lidí 
nejvíce vzdálených trhu práce (KOM(2007)0620),

– s ohledem na úmluvu OSN o minimální normě sociálního zabezpečení z roku 1952,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Ochrana zaměstnanců v případě platební 
neschopnosti zaměstnavatele (SEK(2008)0475),

– s ohledem na doporučení evropských sociálních partnerů obsažená ve zprávě nazvané 
Klíčové výzvy, kterým čelí evropské trhy práce: společná analýza evropských 
sociálních partnerů, ze dne 18. října 2007,

– s ohledem na zelenou knihu Komise o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je 
řešit výzvy 21. století (KOM(2006)0708), a usnesení Parlamentu ze dne 11. června 
2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století1,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Vyhodnocení sociální reality – Průběžná zpráva 
pro zasedání Evropské rady na jaře roku 2007 (KOM(2007)0063) a na usnesení 
Parlamentu ze dne 15. listopadu 2007 o vyhodnocení sociální reality2,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Podporovat solidaritu mezi generacemi 
(KOM(2007)0244) a na usnesení Parlamentu ze dne 21. února 2008 o demografické 
budoucnosti Evropy3,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-
0000/2008),

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0339.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0541.
3 Přijaté texty, P6_TA(2008)0066.



PE402.875v01-00 4/12 PR\712391CS.doc
Externí překlad

CS

A. vzhledem k tomu, že se očekává, že celkový počet obyvatel Evropské unie se do roku 
2025 bude mírně zvyšovat a po roce 2005 se bude mírně snižovat, takže do roku 2050 
bude evropských občanů o něco méně, ale budou výrazně starší,

B. vzhledem k tomu, že při zachování současné úrovně imigrace se počet pracovních sil 
sníží z 227 milionů osob v roce 2005 na 183 milionů osob v roce 2050, míra 
zaměstnanosti se hlavně díky vyšší míře zaměstnanosti žen do roku 2020 zvýší na 70 %, 
celkový počet zaměstnaných osob se do roku 2017 o 20 milionů zvýší, ale poté se do 
roku 2050 o 30 milionů sníží a předpokládaný poměr osob ve věku nad 65 let k osobám 
v pracovním věku vzroste z 1:4 v roce 2005 na 1:2 v roce 2050,

C. vzhledem k tomu, že v důsledku nižšího podílu nezaměstnaných osob se dávky 
v nezaměstnanosti do roku 2050 sníží přibližně o 0,6 procentního bodu HDP, což je 
velmi malé snížení, které nevyváží vyšší výdaje v jiných sektorech,

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie vydává na sociální ochranu 27,2 % HDP (v roce 
2008), přičemž značná část těchto výdajů (46 %) připadá na dávky ve stáří a na 
důchody,

E. vzhledem k tomu, že budou-li pokračovat stávající politiky, očekává se, že stárnutí 
obyvatelstva povede do roku 2050 ve většině členských států k růstu veřejných výdajů, 
především na důchody, zdravotní péči a dlouhodobou péči, přičemž k největšímu 
nárůstu dojde v období let 2020–2040,

Obecné aspekty

1. vyzývá členské státy, aby ve světle Lisabonské strategie a vzhledem k potřebě přijmout 
opatření, jež zajistí udržitelnost systémů sociálního zabezpečení a důchodových 
systémů, pokročily dále s přechodem od koncepce sociálních výdajů ke koncepci 
sociální aktivace, aby přivedly více lidí do kvalitního zaměstnání a zajistily, že v něm 
setrvají, aby zvýšily nabídku pracovní síly, modernizovaly systémy sociální ochrany 
a zvýšily investice do lidského kapitálu prostřednictvím kvalitnějšího vzdělávání 
a odborné přípravy;

2. zdůrazňuje, že se změní zdroje hospodářského růstu: zaměstnanost bude do roku 2010 
pozitivním faktorem hospodářského růstu, ale po roce 2030 bude faktorem negativním, 
takže se rozhodujícím zdrojem hospodářského růstu stane produktivita práce; domnívá 
se, že pro zachování vyšší míry produktivity bude nezbytné více investovat do výzkumu 
a vývoje;

3. v souvislosti s nynějšími demografickými, hospodářskými a sociálními tendencemi
a potřebou předcházet konfliktům mezi generacemi a mezi společenstvími zdůrazňuje , 
že je důležité hledat nové modely efektivního a spravedlivého rozdělení nákladů 
a přínosů mezi budoucí méně početné ekonomicky aktivní a početnější ekonomicky 
neaktivní obyvatelstvo;

4. připomíná své přesvědčení, že v pracovních zákonech EU by měly být posíleny 
pracovní smlouvy na dobu neurčitou jako obecná forma zaměstnání, při níž je 
poskytována přiměřená sociální a zdravotní ochrana a je zaručeno respektování 
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základních práv;

5. připomíná, že základem evropských sociálních modelů je solidarita mezi ekonomicky 
aktivními a ekonomicky neaktivními osobami, která je financována hlavně z příjmů 
souvisejících s prací jako příspěvky na sociální zabezpečení nebo zdanění práce; 
nicméně poukazuje na to, že stárnutí obyvatelstva bude vytvářet značný tlak na aktivní 
pracovní síly; zdůrazňuje, že by to mohlo ohrozit solidaritu a v důsledku toho i evropské 
sociální modely; zdůrazňuje, že je proto velmi důležité přehodnotit otázku solidarity 
včetně hledání nové, spravedlivé rovnováhy ve financování;

6. poukazuje na pokračující vývoj k individualizaci, který by mělo doprovázet větší úsilí 
o individualizaci sociálních práv, což umožní lidem, zejména ženám, získat větší 
nezávislost;

Pracovní síly

7. domnívá se, že snižování počtu pracovních sil, bude-li nynější situace pokračovat, 
povede k snižování celkového počtu odpracovaných hodin; domnívá se, že bude možná 
nezbytné kompenzovat tento vývoj tím, že se zvýší počet hodin odpracovaných 
zbývajícími pracovníky nebo se sníží počet osob pracujících jen na částečný úvazek;

8. připomíná, že pro dosažení vyšší míry zaměstnanosti je nezbytně nutné trvale 
podněcovat aktivitu všech skupin, a proto zdůrazňuje, že je třeba bojovat s diskriminací 
na trhu práce;

9. domnívá se, že bude možná nezbytné, aby lidé pracovali i po dosažení věku 65 let 
a zůstávali výdělečně činnými co nejdéle; zdůrazňuje, že je třeba vést diskusi o zvýšení 
zákonného důchodového věku;

10. připomíná, že jakákoli proaktivní politika v oblasti ekonomické imigrace, která je 
zaměřena zejména na potenciální imigranty v pracovním věku a nabízí velmi 
kvalifikovaným uchazečům zrychlené imigrační postupy, by měla být doplněna o lepší 
integraci migrantů na trhu práce a jejich lepší celkové začlenění do společnosti; 
zdůrazňuje, že zvýšené úsilí o zvýšení imigrace může vést k odlivu mozků ze zemí 
původu, což může negativně ovlivnit hospodářský a sociální rozvoj těchto zemí;

Důchody

11. upozorňuje na existující diskriminaci zranitelných skupin na trhu práce, což má za   
následek nižší zaměstnanost a nižší mzdy, a tedy i méně příležitostí k tomu, aby si tyto 
skupiny mohly budovat přiměřené důchody; trvá na tom, že je třeba poskytnout rovné 
příležitosti pro všechny;

12. uvědomuje si, že zvyšování veřejných výdajů na důchody by bylo možné omezit 
částečným přechodem na důchodové systémy financované ze soukromých zdrojů; 
zdůrazňuje, že při větším zaměření na důchody financované ze soukromých zdrojů by 
byla ještě více zapotřebí odpovídající regulace v oblasti soukromých penzijních fondů;

13. vyzývá členské státy, aby se vážně zabývaly potřebou upravit tradiční důchodové 
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systémy, které jsou založeny na systematickém vyhodnocování rizik a na předpokladu 
typického, standardního průběhu života, vzhledem k tomu, že tento předpokládaný 
standardní průběh života se rychle mění a stále běžnější budou takzvané mozaikové 
životopisy, což povede k novým, stále obtížněji předvídatelným sociálním rizikům pro 
mnohé jednotlivce a zvláště pro zranitelné skupiny, zejména pro imigranty, pracovníky 
s nízkou kvalifikací a rodiče samoživitele;

14. podotýká, že jsou to převážně ženy, kdo pečují o děti, ať dobrovolně či nedobrovolně, 
pod tlakem sociálních přístupů a sociálních norem nebo z důvodu nekvalitních či 
chybějících zařízení péče o dítě; zdůrazňuje, že ženám se musí dostat odškodnění 
a musí jim být, pokud jde o péči o děti, poskytnut skutečný výběr bez obav z možného 
finančního znevýhodnění nebo újmy na služebním postupu; vítá opatření členských 
států zaměřená na kompenzaci těchto prvků;

Finanční udržitelnost

15. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy i v podmínkách větší konkurence vyvolané 
globalizací zachovaly odpovídající úroveň financování systémů sociálního zabezpečení 
a důchodových systémů a aby hledaly alternativní a solidní daňové základy; varuje před 
případným snižováním daňového výnosu v důsledku rovných daní vzhledem k tomu, že 
jsou úzce spojeny s celkovým počtem výdělečně činných osob; zdůrazňuje, že je 
důležité snižovat závislost na zdanění práce, aby se zvýšila konkurenční schopnost 
ekonomik členských států poskytovalo se více pobídek k práci; uvědomuje si složitost 
přechodu k většímu zdanění kapitálu vzhledem k užší daňové základně kapitálových 
daní a větší mobilitě kapitálu; navrhuje, aby se uvažovalo o rostoucím použití 
ekologických daní a o širším využití spotřeby jakožto daňového základu, tedy o potřebě 
vyšší daňové progrese, což by snížilo tlak na nižší příjmové skupiny;

Zdravotní a dlouhodobá péče

16. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat hodnoty a zásady, z nichž vyrůstají všechny 
systémy zdravotní péče v Evropské unii, tj. všeobecné pokrytí, solidární financování, 
rovný přístup a poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče, přestože je zapotřebí 
rozumná spotřeba omezených zdrojů;

17. vzhledem k předpokládaným vyšším nákladům na zdravotní a dlouhodobou péči se 
domnívá, že členské státy by se měly zamyslet nad jejich financováním a měly by 
věnovat pozornost tomu, že nárůst dlouhodobé péče může být větší, než se 
předpokládalo, neboť je možné, že v důsledku trendu k menším rodinám a většího 
zapojení žen na trhu práce bude k dispozici méně neprofesionální péče;

18. podotýká, že veřejné financování zdravotní péče přispívá k větší efektivitě 
a spravedlnosti, neboť poskytuje ochranu před finančním rizikem a nespojuje úhradu 
s rizikem nemoci, zatímco u soukromých příspěvkových mechanismů je naopak sdílení 
rizik jen omezené nebo není žádné a úhrada bývá obvykle spojena s rizikem nemoci 
a s možností péči financovat;

19. konstatuje, že pro systémy zdravotní péče, které jsou financovány převážně z příspěvků 
sociálního pojištění na základě práce, může být výhodné rozšíření příjmové základny 
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o příjmy nevýdělečné povahy;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru pro 
zaměstnanost, Výboru pro sociální ochranu a vládám a parlamentům členských států 
a kandidátských zemí.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Demografický vývoj

Demografický trend v Evropě povede k předpokládanému poklesu obyvatelstva a ke stárnutí 
obyvatelstva. V důsledku toho bude v roce 2050 obyvatelstvo o něco méně početné a bude 
výrazně starší. Bude to způsobeno poklesem porodnosti, která bude nižší než míra přirozené 
reprodukce, a vyšší střední délkou života, což vede k převrácení věkové pyramidy vzhledem 
k nižšímu počtu mladších lidí a rostoucímu podílu lidí starších 65 let.

Průměrná porodnost v EU neodpovídá ani vůli žen, ani skutečným přáním evropských 
občanek a občanů mít vlastní rodinu, ale může souviset spíše s obtížemi sladění práce 
a rodinného života (nedostatečnou infrastrukturou péče o dítě, nedostatečnou sociální 
a ekonomickou podporou rodin a nedostatkem pracovních příležitostí pro ženy), se 
znepokojujícím sociálním prostředím (nestálá pracovní situace, vysoké náklady na bydlení) 
a se strachem z budoucnosti (pozdní nástup mladých lidí do zaměstnání a nejistota 
v souvislosti se zaměstnáním).

K vyrovnání změn v aktivním obyvatelstvu prostřednictvím imigrace vyžadováno 90–100 
milionů osob, což by vedlo k ještě větší etnické, kulturní a náboženské různorodosti; 
připomíná, že zvýšené úsilí o rozsáhlejší imigraci osob s vysokou kvalifikací může vést 
k většímu odlivu mozků ze zemí původu, což může mít značně negativní dopad na 
hospodářský a sociální vývoj těchto zemí.

Sociální vývoj

Zpravodajka se domnívá, že je možné pokročit mnohem dále s transformací sociálního státu, 
které je spojena s přechodem od koncepce sociálních výdajů ke koncepci sociálních investic.

Vzhledem k Lisabonské strategii a k cílům v oblasti zaměstnanosti, jež byly na úrovni EU 
dohodnuty, je třeba přivést více lidí do kvalitního zaměstnání a zajistit, že v něm setrvají, 
zvýšit nabídku pracovních sil a modernizovat systémy sociální ochrany, zvýšit flexibilitu 
a zabezpečení pracovníků a podniků a zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím 
kvalitnějšího vzdělávání a kvalifikace.

Uznává se, že dochází k diverzifikaci forem života, která se projevuje menším množstvím 
sňatků, vyšší rozvodovostí, delším odkládáním narození prvního dítěte, a to má za následek, 
že dosud převládající tradiční model manželství doplňují alternativní formy soužití.

Zpravodajka si uvědomuje, že se zvýšenou individualitou v chování lidí se mění i míra jejich 
loajality vůči společenským institucím, jako jsou systémy sociálního zabezpečení, a to bude 
vytvářet tlak na diskusi o novém definování solidarity a vyvažování sociálních nerovností.

Finanční vývoj

Předpokládá se, že na základě stávajících politik povede stárnutí obyvatelstva ve většině 
členských států k tomu, že do roku 2005 porostou veřejné výdaje – hlavně výdaje na důchody 
a na zdravotní a dlouhodobou péči. Možnosti kompenzovat to úsporami v oblasti veřejných 
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výdajů na vzdělávání budou, vzhledem k rostoucím investicím do celoživotního vzdělávání, 
pravděpodobně omezené.

Zpravodajka připouští, že strukturální změny a narůstající výzvy, jako stále větší celosvětová 
konkurence a rostoucí mobilita výrobních faktorů, mají dopad na výběr daní; zdůrazňuje, že 
je proto třeba vést diskusi o alternativních a solidních daňových základech.

Hospodářský vývoj

Pro svět je v poslední době typická globalizace, tj. zrychlený otevřený obchod a rychlý 
technický pokrok, což vytváří silné konkurenční tlaky a nutí podniky, aby byly flexibilnější, 
chtějí-li posilovat svou pozici na trhu. V předpovědích se uvádí, že potenciální průměrné 
roční tempo růstu HDP se v příštích desetiletích sníží.

V budoucnu se změní zdroje hospodářského růstu: zaměstnanost bude do roku 2010 
pozitivním faktorem hospodářského růstu a po roce 2030 se naopak stane faktorem výrazně 
negativním, zatímco rozhodujícím a někdy i jediným zdrojem růstu bude produktivita práce. 
Pro zachování vysoké produktivity proto bude velmi důležité více investovat do výzkumu 
a vývoje.

Změny ve věkové struktuře pracovních sil mohou vyvolat změny ve struktuře spotřeby 
a vnitřní poptávky, a tím i potenciální přerozdělení mezi jednotlivými sektory, což vyžaduje 
zvýšit pracovní mobilitu, aby se předešlo stále větším nesrovnalostem na trhu práce a dalšímu 
poklesu zaměstnanosti.

Vývoj na trhu práce

Globalizace povede ke strukturálním změnám v průmyslu a v regionech a ke změnám ve 
struktuře a úrovni zaměstnanosti a v reakci na to pak k politikám zaměřeným na větší 
„flexikuritu“; zdůrazňuje se, že hlavní výzvou bude dosažení hospodářské flexibility s lepší 
sociální ochranou, aby se vytvořilo prostředí schopné co nejlépe využívat příležitostí; 
připouští se potřeba kvalifikovaných a flexibilních pracovních sil, a proto bude třeba spojit 
aktivní politiku na trhu práce s investicemi do celoživotního studia, aby se zvýšila 
zaměstnatelnost lidí.

To také znamená zkvalitnění vzdělávání a školení, zejména pro osoby s nízkou kvalifikací.

Klíčem k úspěšnému přizpůsobení politiky je trh práce, neboť jsou to koneckonců 
hospodářské výsledky každé země, co určuje její schopnost udržet kvalitní život.

Při trvalé úrovni imigrace se početnost pracovní síly sníží z 227 milionů osob v roce 2005 na 
183 milionů v roce 2050; míra zaměstnanosti se v roce 2020 zvýší na 70 %, a to zejména díky 
vyšší zaměstnanosti žen vyvolané hlavně tím, že starší ženy, u nichž byla zaměstnanost nižší, 
odejdou do důchodu; celkový počet zaměstnaných osob se do roku 2017 zvýší o 20 milionů, 
ale poté se do roku 2050 sníží o 30 milionů osob.

To také povede k nižšímu podílu nezaměstnaných osob a výdaje na podporu 
v nezaměstnanosti se tak do roku 2050 sníží o 0,6 procentního bodu HDP. Tento pokles je 
velmi mírný, poměrně nevýznamný a nevyváží vyšší výdaje v jiných sektorech.
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Snížení počtu výdělečně činných osob povede ke snížení celkového počtu odpracovaných 
hodin. Aby byl tento vývoj vyrovnán, musí se zvýšit celkové množství odpracovaných hodin 
u zbývajících pracovníků nebo snížit počet osob pracujících jen na částečný úvazek.

Dosažení vyšší míry zaměstnanosti velmi závisí na aktivaci všech skupin, jež jsou vystaveny 
diskriminaci na trhu práce. Z tohoto pohledu je třeba spravedlivým a účinným způsobem 
uvést v soulad ekonomické úlohy žen a provést změny v poskytování základních služeb pro 
domácnost, například péče o dítě, aby mohly ženy sladit práci a rodinný život.

V této souvislosti je také důležité, že zde musí být dostatek pracovních příležitostí pro starší 
lidi s odpovídající pracovní kvalifikací. Proto je třeba řešit otázku diskriminace na základě 
věku, podporovat celoživotní vzdělávání, zajistit flexibilní formy odchodu do důchodu 
a příznivé pracovní podmínky.

Zpravodajka je toho názoru, že členské státy by měly využít tohoto vývoje jako vítané 
příležitosti k provedení strukturálních reforem.

Vývoj související s věkem

Stárnutí obyvatelstva bude vytvářet větší tlak na veřejné výdaje a na některé kategorie 
daňových příjmů, tím spíše, že výběr daní z mobilních daňových základů bude zároveň 
v důsledku globalizace stále obtížnější.

Důležitým faktorem předpokládaného nárůstu střední délky života bude nižší úmrtnost ve 
vyšším věku; v důsledku toho se změní poměr mezi dobou strávenou v důchodu a dobou 
strávenou v práci.

Zpravodajka je přesvědčena, že jedním z hlavních úkolů bude rozvíjet politiky na trhu práce 
a reformy daňových systémů a systémů podpor zaměřené na zvyšování nabídky pracovních 
sil a na další reformy sociálního státu, jež zaručí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí 
v podmínkách stárnutí obyvatelstva.

Důchody

Demografický vývoj povede ve všech členských státech k růstu veřejných výdajů na důchody. 
Tento růst lze zpomalit částečným přechodem od systému starobních důchodů financovaných 
z veřejných rozpočtů na důchodové systémy financované ze soukromých zdrojů, ale větší 
zaměření na důchody financované ze soukromých zdrojů může vyvolat nové výzvy a vytvořit 
nové formy rizik, a také nutnost odpovídající regulace v oblasti soukromých penzijních fondů.

Důchodové systémy v členských státech jsou – pravda, v nestejné míře – historicky 
vyvinutými systémy, které jsou založeny na takzvaném modelu muže-živitele, tj. mají 
výrazně rodinný charakter.

Je třeba věnovat pozornost úpravě tradičních důchodových systémů, které jsou založeny na 
systematickém vyhodnocování rizik a vycházejí z předpokladu typického standardizovaného 
průběhu života, neboť tento předpokládaný standardizovaný průběh života se rychle mění 
a stále běžnější budou takzvané mozaikové životopisy, což vede ke vzniku nového, do 
budoucna stále obtížněji předvídatelného sociálního rizika pro mnohé jednotlivce a zvláště 
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pro zranitelné skupiny, zejména pro imigranty, pracovníky s nízkou kvalifikací a rodiče 
samoživitele. Málo stabilní pracovní životopisy výrazně ovlivňují nároky na důchod, protože 
z hlediska pracovního postupu a výše mzdy jsou přerušení zaměstnání u většiny profesí 
nevýhodou.

O děti se starají převážně ženy, ať dobrovolně či nedobrovolně, v důsledku kulturních postojů 
a sociálních norem nebo z důvodu nekvalitních či chybějících zařízení péče o dítě. K této 
skutečnosti v mnoha členských státech přistupuje i takové nastavení podmínek mateřské 
dovolené, jež stanoví, že ženy musí přerušit zaměstnání; zpravodajka zdůrazňuje, že za tento 
zásah do kariéry musí být ženy odškodněny a musí jim být, pokud jde o péči o dítě, poskytnut 
skutečný výběr bez obav z možného finančního znevýhodnění.

Vývoj v oblasti zdravotní péče

Věk jako takový sice s výdaji na zdravotní péči přímo nesouvisí, ale stárnutí obyvatelstva 
vyvolá tlak na zvýšení veřejných výdajů, takže veřejné výdaje na zdravotní péči do roku 2050 
ve většině členských států vzrostou o 1,5–2 procentní body HDP.

Stárnutí obyvatelstva má značný dopad na dlouhodobou péči, což je způsobeno hlavně 
rostoucím počtem seniorů a rostoucí potřebou dlouhodobé péče, jejíž náklady se tak zvýší 
o 0,5–1 procentní bod HDP. 

Vzhledem k trendu menších rodin a rostoucímu zapojení žen na pracovním trhu bude 
k dispozici méně neformální péče v domácnostech, takže růst dlouhodobé péče může být 
v důsledku větší potřeby formální péče rychlejší, než se předpokládalo.

Poskytování zdravotní péče pro všechny v podmínkách stárnutí obyvatelstva podnítí růst 
výdajů za poskytnuté služby a – jelikož zvyšování příspěvků není alternativou –, také 
urychlení tendence ke snížení objemu služeb financovaných z veřejných rozpočtů až na 
životně nezbytné minimum, což vede k neustávající diskusi o rozsahu tohoto nezbytného 
minima. Osoby, jež mají možnosti ze solidarity vystoupit, by mohly systémy veřejné 
zdravotní péče opustit a hledat více a kvalitnějších služeb u soukromého poskytovatele 
zdravotních služeb; to vystaví veřejné financování zdravotní péče ještě většímu tlaku, jehož 
výsledkem bude méně služeb horší kvality, následně i pokles důvěry ve veřejnou zdravotní 
péči a ohrožení solidarity.

Zpravodajčino shrnutí

Demografické tlaky vyvolané stárnutím obyvatelstva a větší rozmanitostí jeho struktur budou 
– spolu se strohou rozpočtovou realitou – vybízet členské státy k přehodnocení tradičních 
systémů sociálního zabezpečení, jako jsou důchodové systémy, programy na trhu práce 
a politiky zdravotnictví a vzdělávání.

Možným řešením, jak tento vývoj zmírnit, je zvýšit míru zapojení do výdělečné činnosti, 
zejména u věkové skupiny 55–65 let a u žen, kde je dnes zaměstnanost výrazně nižší. To si 
vyžádá vytvoření vhodných příležitostí pro ženy, aby mohly skloubit práci s rodinným 
životem, zejména zařízení péče o dítě a celodenních škol, bude také nutné zlepšit pracovní 
příležitosti a pracovní podmínky pro osoby s postiženími a intenzivněji se zabývat 
problematikou sociálního vyloučení. Máme-li toho dosáhnout, musíme se při provádění 
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lisabonské agendy zaměřit na to, abychom přivedli lidi na pracovní místa a poskytli jim 
slušný výdělek a další pobídky k práci.

Dalším úkolem, který vyžaduje opatření na všech úrovních společnosti, ve vládách, podnicích 
i v domácnostech zároveň je zajistit udržitelnou a přiměřenou zdravotní péči a udržitelný 
a přiměřený příjem ve stáří pro obyvatelstvo členských států v nadcházejících desetiletích.
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