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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przyszłości systemów zabezpieczenia społecznego oraz emerytur i rent: ich 
finansowania oraz tendencji do indywidualizacji
(2007/2290(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie długoterminowej stabilności finansów 
publicznych w UE (COM(2006)0574),

– uwzględniając art. 99 Traktatu,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w dniach 13-14 marca 2008 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Modernizacja ochrony socjalnej na rzecz większej 
sprawiedliwości społecznej i spójności gospodarczej: dalsze propagowanie aktywnej 
integracji osób najbardziej oddalonych od rynku pracy” (COM(2007)0620),

– uwzględniając konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1952 r. o minimalnych 
standardach zabezpieczenia społecznego,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Ochrona pracowników na wypadek
niewypłacalności pracodawcy” (SEC(2008)0475),

– uwzględniając zalecenia europejskich partnerów społecznych zawarte w sprawozdaniu z 
dnia 18 października 2007 r. zatytułowanym: „Podstawowe wyzwania, przed którymi stoi 
europejski rynek pracy – wspólna analiza europejskich partnerów społecznych”,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji pt. „Modernizacja prawa pracy w celu sprostania 
wyzwaniom XXI wieku” (COM(2006)0708) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 11 
czerwca 2007 r. w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI 
wieku1,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Ocena realiów społecznych – Sprawozdanie 
okresowe na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w 2007 r.” (COM(2007)0063) oraz 
rezolucję Parlamentu z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie oceny realiów społecznych 2,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Promowanie solidarności między pokoleniami” 
(COM(2007)0244) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie 
demograficznej przyszłości Europy3,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0339.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0541.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0066.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że oczekuje się, że do 2025 r. liczba mieszkańców Unii Europejskiej 
ogółem nieznacznie wzrośnie, a po 2025 r. będzie nieznacznie spadać, osiągając w 
2050 r. nieznacznie niższy poziom przy znacznie wyższej średniej wieku,

B. mając na uwadze, że jeżeli imigracja utrzyma się na obecnym poziomie, liczba osób 
czynnych zawodowo spadnie w latach 2005-2050 z 227 milionów do 183 milionów, 
stopa zatrudnienia wzrośnie w 2020 r. do 70%, przede wszystkim ze względu na wzrost 
aktywności zawodowej kobiet, liczba zatrudnionych ogółem wzrośnie do 2017 r. o 20 
milionów, ale następnie spadnie do 2050 r. o 30 milionów, a przewidywany stosunek 
osób powyżej 65 roku życia do osób w wieku produkcyjnym wzrośnie z 1:4 w 2005 r. do 
1:2 w 2050 r.,

C. mając na uwadze, że ze względu na niższy odsetek bezrobotnych wydatki na zasiłki dla 
bezrobotnych spadną do 2050 r. o około 0,6 punktu procentowego PKB, co stanowi 
bardzo niewielki spadek i nie zrekompensuje wyższych wydatków w innych dziedzinach,

D. mając na uwadze, że Unia Europejska wydaje na ochronę socjalną 27,2% PKB (2008 r.), 
z czego znaczna część (46%) wydawana jest na świadczenia emerytalno-rentowe,

E. mając na uwadze, że oczekuje się, iż jeżeli realizowana będzie nadal obecna polityka, 
starzenie się populacji spowoduje w większości państw członkowskich wzrost wydatków 
publicznych do 2050 r. , przede wszystkim na świadczenia emerytalno-rentowe, ochronę 
zdrowia i opiekę długoterminową, przy czym największy wzrost tych wydatków nastąpi 
w latach 2020-2040,

Uwagi ogólne

1. wzywa państwa członkowskie, ze względu na strategię lizbońską oraz konieczność 
podjęcia działań, które pozwolą utrzymać stabilność systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz systemów emerytalno-rentowych, do poczynienia większych postępów 
w odchodzeniu od wydatków socjalnych na rzecz perspektywy aktywizacji społecznej 
oraz przyciągnięcia większej liczby osób do miejsc pracy wysokiej jakości i utrzymania 
ich w takich miejscach, zwiększenia podaży siły roboczej, modernizacji systemów 
ochrony socjalnej oraz zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze szkolenie 
i kształcenie;

2. podkreśla, że zmienią się źródła wzrostu gospodarczego: wpływ zatrudnienia na wzrost 
gospodarczy będzie pozytywny do 2010 r., a po 2030 r. negatywny, podczas gdy 
dominującym źródłem wzrostu gospodarczego stanie się wydajność pracy; uznaje, że 
utrzymanie wyższego poziomu wydajności wymagać będzie zwiększenia nakładów na 
badania i rozwój;

3. podkreśla, w kontekście zachodzących obecnie trendów demograficznych, 
gospodarczych i społecznych oraz konieczności zapobiegania konfliktom między 
pokoleniami i poszczególnymi grupami społecznymi, znaczenie znalezienia nowych 
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modeli podziału kosztów i korzyści w efektywny i sprawiedliwy sposób pomiędzy 
mniejszą grupę ludności czynnej zawodowo i większą grupę ludności biernej zawodowo;

4. przypomina swoje stanowisko, że europejskie prawo pracy powinno uznać umowę o 
pracę na czas nieokreślony za powszechną formę zatrudnienia, z uwzględnieniem 
odpowiedniej ochrony socjalnej i ochrony zdrowia oraz przestrzegania praw 
podstawowych;

5. przypomina, że istotą europejskich modeli społecznych jest solidarność pomiędzy 
osobami czynnymi zawodowo a osobami biernymi zawodowo, finansowana przede 
wszystkim z wpływów związanych z pracą, takich jak składki na ubezpieczenie 
społeczne czy podatki od pracy; niemniej jednak zwraca uwagę, że starzenie się populacji 
będzie wywierać znaczną presję na osoby czynne zawodowo; podkreśla, że może to 
osłabić solidarność, a co za tym idzie europejskie modele społeczne; podkreśla zatem 
zasadnicze znaczenie ponownego rozważenia kwestii solidarności, w tym znalezienia 
nowej, sprawiedliwej równowagi w finansowaniu;

6. zwraca uwagę na stały rozwój indywidualizacji, któremu powinny towarzyszyć 
zdecydowane działania mające na celu indywidualizację praw socjalnych, aby umożliwić 
obywatelom, a szczególnie kobietom, większą niezależność;

Ludność czynna zawodowo

7. uważa, że jeżeli utrzyma się obecna sytuacja, spadek liczby osób czynnych zawodowo 
doprowadzi do spadku liczby przepracowanych godzin ogółem; uważa, że niezbędne 
może się okazać zniwelowanie skutków tych zmian poprzez zwiększenie liczby godzin 
przepracowanych przez pozostałych pracowników lub zmniejszenie liczby osób 
pracujących w niepełnym wymiarze godzin;

8. przypomina, że wyższe stopy zatrudnienia są w znacznej mierze zależne od potrzeby 
zapewnienia aktywności wszystkich grup, dlatego zwraca uwagę na potrzebę zwalczania 
dyskryminacji na rynku pracy;

9. uważa, że koniecznością może okazać się praca po ukończeniu 65 roku życia, to znaczy 
pozostanie czynnym zawodowo możliwie jak najdłużej; zwraca uwagę na potrzebę 
rozważenia kwestii podniesienia ustawowego wieku emerytalnego;

10. przypomina, że każda proaktywna polityka imigracji zarobkowej, adresowana przede 
wszystkim do potencjalnych imigrantów w wieku produkcyjnym i oferująca szybką 
ścieżkę imigracyjną wysoko wykwalifikowanym kandydatom powinna być uzupełniania 
lepszą integracją zawodową i społeczną imigrantów; podkreśla, że wzmożone wysiłki 
mające na celu zwiększenie imigracji mogą doprowadzić do drenażu mózgów w krajach 
pochodzenia, co może wywrzeć negatywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny 
tych krajów;

Emerytury i renty

11. zwraca uwagę na istnienie dyskryminacji wobec grup słabszych na rynku pracy, której 
następstwem są niższe stopy zatrudnienia i niższe wynagrodzenia, a zatem mniejsze
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możliwości gromadzenia przez te grupy środków na emerytury w odpowiedniej 
wysokości; podkreśla konieczność zagwarantowania wszystkim równych szans;

12. zdaje sobie sprawę, że wzrost wydatków publicznych z tytułu świadczeń emerytalno-
rentowych może zostać ograniczony poprzez częściowe przejście na systemy 
finansowane ze środków prywatnych; podkreśla, że większa koncentracja na 
świadczeniach emerytalno-rentowych finansowanych ze środków prywatnych 
zwiększyłaby konieczność odpowiedniej regulacji prywatnych funduszy emerytalnych;

13. wzywa państwa członkowskie, aby poważnie wzięły pod uwagę konieczność zmiany 
tradycyjnych systemów emerytalno-rentowych opartych na systematycznej ocenie ryzyka 
i założeniu standardowego przebiegu życia, zważywszy, że występuje obecnie tendencja 
do szybkiej zmiany zakładanego standardowego przebiegu życia i coraz 
powszechniejszego występowania biografii charakteryzujących się brakiem spójności, co 
prowadzi do powstania nowego zagrożenia społecznego polegającego na wzroście 
nieprzewidywalności w przypadku wielu osób, a szczególnie członków słabszych grup, 
takich jak imigranci, pracownicy nisko wykwalifikowani czy osoby samotnie 
wychowujące dzieci;

14. zwraca uwagę na fakt, że opieką nad dziećmi zajmują się przede wszystkim kobiety, 
dobrowolnie lub mimowolnie ze względu na postawy kulturowe i normy społeczne, lub 
ze względu na niską jakość lub brak żłobków i przedszkoli; zwraca uwagę na potrzebę 
zrekompensowania kobietom tej sytuacji oraz zapewnienia im możliwości dokonywania 
rzeczywistych wyborów w kwestii posiadania dzieci, bez obawy, że wywoła to ujemne 
skutki finansowe lub wywrze negatywny wpływ na przebieg kariery zawodowej; z 
zadowoleniem przyjmuje działania państw członkowskich mające na celu wyrównanie 
tych niedogodności;

Stabilność finansowa

15. zwraca uwagę na potrzebę utrzymania przez państwa członkowskie odpowiednich 
poziomów finansowania systemów zabezpieczenia społecznego oraz systemów 
emerytalno-rentowych, znalezienia przez państwa członkowskie alternatywnych, 
solidnych baz podatkowych pomimo wzrostu konkurencji będącego następstwem 
globalizacji; ostrzega p r z e d  ewentualnym spadkiem wpływów podatkowych 
spowodowanym wprowadzeniem podatku liniowego, biorąc pod uwagę, że wysokość 
wpływów podatkowych jest ściśle związana z liczbą osób czynnych zawodowo ogółem; 
podkreśla znaczenie zmniejszenia uzależnienia od opodatkowania pracy w celu 
zwiększenia konkurencyjności gospodarek poszczególnych państw członkowskich i 
zapewnienia większej liczby zachęt do pracy; zdaje sobie sprawę ze złożoności związanej 
z przejściem na system oparty bardziej na opodatkowaniu kapitału ze względu na 
zmniejszenie się bazy podatkowej podatków od kapitału oraz wzrost mobilności kapitału; 
sugeruje rozważenie zwiększenia korzystania z podatków ekologicznych oraz większego 
uzależnienia od konsumpcji jako bazy podatkowej, a tym samym potrzeby większej 
progresywności, która zmniejszyłaby presję na osoby o niższych dochodach;

Ochrona zdrowia i opieka długoterminowa

16. podkreśla znaczenie zachowania wartości i zasad stanowiących podstawę wszystkich 
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systemów ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, obejmujących powszechną ochronę, 
solidarność w finansowaniu, równość dostępu i zapewnienie wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej, pomimo konieczności racjonalnego wykorzystywania skromnych środków;

17. ze względu na przewidywany wzrost kosztów ochrony zdrowia oraz opieki 
długoterminowej uważa, że państwa członkowskie powinny ponownie rozważyć swoje 
zasady finansowania oraz wziąć pod uwagę, że uwzględniając możliwość zmniejszenia 
się dostępności opieki niezawodowej, związaną z tendencją do zmniejszania się rodzin 
oraz wzrostu aktywności zawodowej kobiet, wzrost popytu na opiekę długoterminową 
może być większy, niż jest to przewidywane;

18. zwraca uwagę, że finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych przyczynia się 
do zapewnienia efektywności i sprawiedliwości poprzez zapewnienie ochrony od ryzyka 
finansowego oraz nieuzależnianie wysokości składek od ryzyka złego stanu zdrowia, w 
przeciwieństwie do prywatnych mechanizmów składkowych nieobejmujących podziału 
ryzyka lub obejmujących taki podział jedynie w ograniczonym zakresie, a zazwyczaj 
uzależniających wysokość składek od ryzyka złego stanu zdrowia i zdolności opłacania 
tych składek w przyszłości;

19. zauważa, że dla systemów ochrony zdrowia finansowanych przede wszystkim ze składek 
na ubezpieczenie społeczne potrącanych z wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy 
korzystne może być poszerzenie bazy przychodów o dochody pozapłacowe;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Komitetowi Zatrudnienia i Komitetowi Ochrony Socjalnej oraz rządom i 
parlamentom państw członkowskich i państw kandydujących.
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UZASADNIENIE

Zmiany demograficzne

Zmiany demograficzne w Europie spowodują przewidywany spadek liczby ludności oraz 
starzenie się populacji. Tendencje te spowodują, że w 2050 r. Europa będzie miała nieco 
mniejszą liczbę znacznie starszej ludności. Będzie to spowodowane stopami urodzeń 
niezapewniającymi zastępowalności pokoleń oraz wzrostem średniej długości życia, co 
spowoduje odwrócenie piramidy wieku na skutek spadku liczby osób młodszych oraz wzrostu 
liczby osób powyżej 65 roku życia.

Średni wskaźnik urodzeń w Unii Europejskiej nie odzwierciedla wyborów kobiet ani aspiracji 
obywateli Unii Europejskiej dotyczących tworzenia rodziny, a zatem może być powiązany 
z trudnością godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym (brak żłobków i przedszkoli, 
społecznego i ekonomicznego wsparcia dla rodzin oraz pracy dla kobiet), sytuacji społecznej 
wywołującej obawy (niestabilna sytuacja w zakresie zatrudnienia, wysokie koszty najmu czy 
zakupu domów czy mieszkań) oraz obawy o przyszłość (późny dostęp do zatrudnienia dla 
młodzieży i niepewność zatrudnienia).

Złagodzenie skutków spadku liczby osób czynnych zawodowo poprzez imigrację wymagać 
będzie przyciągnięcia 90-100 milionów imigrantów, doprowadzając do dużo większej 
różnorodności etnicznej, kulturowej i religijnej; przypomina, że wzmożone wysiłki mające na 
celu zwiększenie imigracji osób wysoko wykwalifikowanych mogą doprowadzić do wzrostu 
drenażu mózgów w krajach pochodzenia, co może mieć zdecydowanie negatywny wpływ na 
rozwój gospodarczy i społeczny tych państw.

Zmiany społeczne

Sprawozdawczyni uważa, że możliwe jest poczynienie znacznych postępów w reformowaniu 
systemów opieki społecznej poprzez odejście od wydatków socjalnych na rzecz perspektywy 
inwestycji socjalnych.

Ze względu na strategię lizbońską oraz cele zatrudnienia uzgodnione na szczeblu Unii 
Europejskiej niezbędne są: przyciągnięcie większej liczby osób do miejsc pracy wysokiej 
jakości i utrzymanie ich w takich miejscach, zwiększenie podaży siły roboczej, modernizacja 
systemów ochrony socjalnej, zwiększenie zdolności adaptacji oraz bezpieczeństwa 
pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze 
kształcenie i szkolenie.

Powszechnie wiadomo, że społeczeństwo charakteryzuje się obecnie zróżnicowaniem stylów 
życia, widocznym w spadku liczby zawieranych małżeństw, wzroście liczby rozwodów, 
odkładaniu na później urodzenia pierwszego dziecka, co skutkuje uzupełnieniem nadal 
dominującego, tradycyjnego modelu małżeństwa alternatywnymi formami wspólnego życia.

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że wzrost postaw indywidualistycznych zmienia 
lojalność ludzi wobec instytucji społecznych, takich jak systemy zabezpieczenia społecznego 
i wywrze presję na dyskusję dotyczącą ponownego zdefiniowania solidarności i równowagi 
społecznej.
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Zmiany finansowe

W świetle realizowanej obecnie polityki przewiduje się, że do 2050 r. starzenie się populacji 
spowoduje w większości państw członkowskich wzrost wydatków publicznych, przede 
wszystkim na świadczenia emerytalno-rentowe, ochronę zdrowia i opiekę długoterminową. 
Oszczędności w wydatkach publicznych na edukację, które ewentualnie miałyby 
zrekompensować ten wzrost, będą prawdopodobnie ograniczone ze względu na wzrost 
inwestycji w uczenie się przez całe życie.

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że zmiany strukturalne oraz rosnące wyzwania, takie 
jak wzrost konkurencji światowej i mobilności czynników produkcji wpływają na pobór 
podatków; dlatego zwraca uwagę na potrzebę rozważenia alternatywnych, solidnych baz 
podatkowych.

Zmiany gospodarcze

Obecnie świat charakteryzuje globalizacja, to znaczy dynamiczny rozwój swobodnego handlu 
oraz szybkie postępy technologiczne, co powoduje powstawanie znacznej presji 
konkurencyjnej i zmusza przedsiębiorstwa do większej elastyczności w celu umożliwienia 
ekspansji rynkowej. Prognozy wskazują, że w najbliższych dziesięcioleciach średnia roczna 
stopa wzrostu PKB prawdopodobnie spadnie.

W przyszłości zmienią się źródła wzrostu gospodarczego: wpływ zatrudnienia na wzrost 
gospodarczy będzie pozytywny do 2010 r., ale po 2030 r. zmieni się na zdecydowanie 
negatywny, podczas gdy dominującym, a czasem nawet jedynym źródłem wzrostu 
gospodarczego stanie się wydajność pracy. Tym samym utrzymanie wyższego poziomu 
wydajności wymagać będzie zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.

Zmiana struktury osób czynnych zawodowo według wieku może zmienić struktury 
konsumpcji i popytu krajowego, oznaczając ewentualnie przesunięcia pomiędzy sektorami, co 
wymagać będzie zwiększenia mobilności zawodowej, aby uniknąć pogłębienia 
niedopasowania na rynku pracy przy jednoczesnym jeszcze większym spadku zatrudnienia.

Zmiany na rynku pracy

Globalizacja doprowadzi do zmian w przemyśle, regionalnych zmian strukturalnych oraz 
zmian struktur i poziomów zatrudnienia, a także, jako reakcji na te zmiany, do konieczności 
wdrożenia polityki mającej na celu zapewnienie bardziej elastycznego rynku pracy i 
większego bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity); podkreśla, że podstawowym wyzwaniem 
jest zapewnienie elastyczności gospodarczej przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony 
socjalnej w celu stworzenia warunków umożliwiających najlepsze wykorzystanie możliwości; 
zdaje sobie sprawę z istnienia zapotrzebowania na wykwalifikowaną i zdolną do adaptacji siłę 
roboczą, a zatem z konieczności powiązania aktywnej polityki rynku pracy z inwestowaniem 
w uczenie się przez całe życie w celu zwiększenia szans na rynku pracy.

Oznacza to także zwiększenie możliwości kształcenia i szkolenia, szczególnie dla 
pracowników o niskich kwalifikacjach.

Rynek pracy jest kluczem do skutecznego dostosowywania polityki, ponieważ ostatecznie to 
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wydajność gospodarki danego państwa determinuje zdolność tego państwa do utrzymania 
wysokiej jakości opieki społecznej.

Zakładając, że imigracja utrzyma się na obecnym poziomie, liczba osób czynnych zawodowo 
spadnie w latach 2005-2050 z 227 milionów do 183 milionów; stopa zatrudnienia wzrośnie do 
2020 r. o 70%, przede wszystkim ze względu na wzrost aktywności zawodowej kobiet, 
głównie na skutek przejścia na emeryturę kobiet starszych, w przypadku których stopa 
zatrudnienia jest obecnie niska; liczba zatrudnionych ogółem wzrośnie do 2017 r. o 20 
milionów, ale następnie spadnie do 2050 r. o 30 milionów.

Doprowadzi to także do spadku bezrobocia, a tym samym do spadku wydatków na zasiłki dla 
bezrobotnych o około 0,6 punktu procentowego PKB w 2050 r. Spadek ten jest umiarkowany, 
a zarazem stosunkowo niewielki i nie zrekompensuje wzrostu wydatków w innych 
dziedzinach.

Spadek liczby osób czynnych zawodowo doprowadzi do spadku liczby godzin 
przepracowanych ogółem. Złagodzenie skutków tej zmiany wymagać będzie zwiększenia 
godzin przepracowanych ogółem lub zmniejszenia liczby osób pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin.

Wyższe stopy zatrudnienia zależą w znacznej mierze od aktywizacji wszystkich grup 
narażonych na dyskryminację na rynku pracy. W związku z tym niezbędne są: pogodzenie ról 
ekonomicznych kobiet w odpowiedni i skuteczny sposób oraz zmiany w świadczeniu 
podstawowych usług dla gospodarstw domowych, takich jak opieka nad dziećmi, aby
umożliwić kobietom godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

W świetle powyższego istotne jest także zapewnienie osobom starszym posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednich możliwości zatrudnienia. Dlatego 
niezbędne jest zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek, wspieranie uczenia się przez 
całe życie, zapewnienie elastycznych ścieżek przechodzenia na emeryturę oraz stworzenie 
odpowiednich warunków pracy.

Sprawozdawczyni uważa, że państwa członkowskie powinny wykorzystać te zmiany jako 
szansę na dokonanie reform strukturalnych.

Zmiany związane ze starzeniem się populacji

Starzenie się populacji wywrze większą presję na wydatki publiczne oraz na niektóre 
kategorie wpływów podatkowych, podczas gdy jednocześnie globalizacja spowoduje, że 
coraz trudniej będzie pobierać podatki ze względu na wzrost mobilności podstaw 
podatkowych.

Przewidywany wzrost średniej długości życia będzie w znacznym stopniu następstwem 
niższej śmiertelności w późniejszym wieku, co zmieni stosunek długości okresu emerytalnego 
do długości okresu aktywności zawodowej.

Sprawozdawczyni jest przekonana, że jednym z najważniejszych wyzwań będzie 
opracowanie polityki rynku pracy oraz przeprowadzenie reform systemów podatkowych i 
systemów świadczeń mających na celu zwiększenie podaży siły roboczej oraz 
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przeprowadzenie dalszych reform systemów opieki społecznej, gwarantujących stabilność 
finansów publicznych pomimo starzenia się populacji.

Emerytury i renty

Zmiany demograficzne spowodują wzrost wydatków publicznych z tytułu świadczeń 
emerytalno-rentowych we wszystkich państwach członkowskich. Wzrost ten może zostać 
ograniczony poprzez częściowe odejście od publicznych systemów emerytalno-rentowych na 
rzecz systemów finansowanych ze środków prywatnych, ale większa koncentracja na 
świadczeniach emerytalno-rentowych finansowanych ze środków prywatnych może 
spowodować pojawienie się nowych wyzwań i form ryzyka oraz konieczność odpowiedniej 
regulacji prywatnych funduszy emerytalnych.

Systemy emerytalno-rentowe w państwach członkowskich są – choć w różnym zakresie –
systemami, które rozwijały się przez wiele dziesięcioleci w oparciu o model mężczyzny-
żywiciela rodziny, to znaczy są systemami głęboko zakorzenionymi w świadomości 
społecznej.

Należy zwrócić uwagę na konieczność zmiany tradycyjnych systemów emerytalno-rentowych 
opartych na systematycznej ocenie ryzyka i założeniu standardowego przebiegu życia, 
zważywszy, że występuje obecnie tendencja do szybkiej zmiany zakładanego standardowego 
przebiegu życia i coraz powszechniejszego występowania biografii charakteryzujących się 
brakiem spójności, co prowadzi do powstania nowego zagrożenia społecznego polegającego 
na wzroście nieprzewidywalności w przypadku wielu osób, a w szczególności członków 
słabszych grup, takich jak imigranci, pracownicy nisko wykwalifikowani czy osoby samotnie 
wychowujące dzieci. Biografie zawodowe charakteryzujące się brakiem stabilności mają 
znaczny wpływ na uprawnienia do świadczeń emerytalnych, a w przypadku większości 
zawodów przerwy w karierze zawodowej mają niekorzystny wpływ na rozwój kariery 
zawodowej i poziom wynagrodzeń.

Opieką nad dziećmi zajmują się przede wszystkim kobiety, dobrowolnie lub mimowolnie ze 
względu na postawy kulturowe i normy społeczne, lub ze względu na niską jakość lub brak 
żłobków i przedszkoli. Jest to spotęgowane w wielu państwach członkowskich konstrukcją 
przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego stanowiących, że kobieta musi wziąć urlop; 
zwraca uwagę na konieczność zrekompensowania kobietom utraty możliwości robienia 
kariery zawodowej, aby zapewnić im rzeczywisty wybór posiadania dzieci bez obawy, że 
wywoła to ujemne skutki finansowe.

Zmiany w ochronie zdrowia

Sam wiek nie jest czynnikiem przyczynowym wzrostu wydatków związanych z ochroną 
zdrowia, ale starzenie się populacji powodować będzie wzrost wydatków publicznych, a tym 
samym do 2050 r. wydatki publiczne związane z ochroną zdrowia wzrosną w większości 
państw członkowskich o 1,5%-2% punktu procentowego PKB.

Starzenie się populacji wywrze ogromny wpływ na opiekę długoterminową, przede 
wszystkim ze względu na wzrost liczby osób starszych oraz wzrost popytu na taką opiekę, co 
spowoduje wzrost wydatków z tym związanych o 0,5%-1% punktu procentowego PKB. 
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Ponadto w gospodarstwach domowych zmniejszy się dostępność opieki nieformalnej ze 
względu na tendencję do zmniejszania się rodzin oraz wzrostu aktywności zawodowej kobiet, 
a tym samym wzrost popytu na opiekę długoterminową może być większy, niż jest to 
przewidywane, ze względu na wzrost popytu na opiekę bardziej sformalizowaną.

Ze względu na starzenie się populacji konieczność zapewnienia wszystkim opieki zdrowotnej 
spowoduje wzrost kosztów świadczonych usług, który – biorąc pod uwagę, że podniesienie 
składki nie jest możliwe – spowoduje z kolei przyspieszenie tendencji do ograniczenia liczby 
usług finansowanych ze środków publicznych do jak najmniejszego koszyka usług 
gwarantowanych, prowadząc do niekończących się dyskusji nad zakresem tego koszyka. 
Osoby mające możliwość wycofania się z udziału we wnoszeniu wkładu w solidarność 
społeczną mogłyby opuścić publiczne systemy ochrony zdrowia w celu znalezienia większej 
liczby usług i to o wyższej jakości w prywatnej służbie zdrowia, co wywrze dodatkową presję 
na finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych, skutkując dalszym zmniejszeniem 
się liczby usług i spadkiem ich jakości, co z kolei spowoduje spadek zaufania do publicznego 
systemu ochrony zdrowia i wywrze presję na zachowanie zasady solidarności.

Podstawowe uwagi sprawozdawczyni

Presja demograficzna wywołana starzeniem się populacji i bardziej zróżnicowanymi 
strukturami ludnościowymi wymusi na państwach członkowskich – w połączeniu z surowymi 
warunkami fiskalnymi – ponowne rozważenie elementów tradycyjnych systemów 
zabezpieczenia społecznego, takich jak systemy emerytalno-rentowe, programy rynku pracy, 
czy polityka ochrony zdrowia i polityka edukacyjna.

Ewentualnym rozwiązaniem mającym na celu złagodzenie skutków zmian jest zwiększenie 
odsetka osób czynnych zawodowo, szczególnie w przypadku grupy wiekowej od 55 do 65 lat, 
a także kobiet, których stopa zatrudnienia jest obecnie znacznie niższa. Będzie to wymagać 
zapewnienia kobietom odpowiednich możliwości pogodzenia pracy i życia rodzinnego, a w 
szczególności zapewnienia odpowiedniego dostępu do żłobków i przedszkoli oraz 
całodziennych szkół, a ponadto zwiększenia możliwości zatrudnienia i polepszenia warunków 
pracy dla osób niepełnosprawnych, a ponadto wzmożenia wysiłków mających na celu 
uporanie się z problemem wykluczenia społecznego. Osiągnięcie tych celów wymagać będzie 
wdrożenia strategii lizbońskiej z naciskiem na zapewnienie zatrudnienia oraz godziwego 
wynagrodzenia i innych zachęt do pracy.

Jednoczesne zapewnienie mieszkańcom państw członkowskich w najbliższych 
dziesięcioleciach ochrony zdrowia i świadczeń emerytalno-rentowych na odpowiednim i
stałym poziomie jest zadaniem wymagającym podjęcia działań na wszystkich szczeblach 
społeczeństwa, rządu, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
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