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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prihodnosti sistemov socialne varnosti in pokojninskih sistemov: njihovo financiranje 
in vedno večja individualizacija
(2007/2290(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o dolgoročni vzdržnosti javnih financ v EU 
(KOM(2006)0574),

– ob upoštevanju člena 99 Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z vrha 13. in 14. marca 2008,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Posodabljanje socialnega varstva za 
večjo socialno pravičnost in gospodarsko kohezijo: spodbujanje dejavne vključitve 
oseb, najbolj oddaljenih od trga dela“ (KOM(2007) 0620),

– ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o minimalnih standardih socialnega 
varstva iz leta 1952,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Zaščita zaposlenih v primeru plačilne 
nesposobnosti delodajalca“(SEC(2008)0475),

– ob upoštevanju priporočil evropskih socialnih partnerjev iz poročila z naslovom 
„Ključni izzivi za evropski trg dela: skupna analiza evropskih socialnih partnerjev“ z 
dne 18. oktobra 2007,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o posodabljanju delovnega prava za soočanje z 
izzivi 21. stoletja (KOM(2006)0708) in resolucije Parlamenta z dne 11. junija 2007 o 
posodabljanju delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Pregled stanja družbene realnosti –
Vmesno poročilo spomladanskemu Evropskemu svetu 2007 (KOM(2007)0063) in 
resolucije Parlamenta z dne 15. novembra 2007 o dejanskem socialnem stanju2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Spodbujati solidarnost med 
generacijami“ (KOM(2007)0244) in resolucije Parlamenta z dne 30. januarja 2008 o 
demografski prihodnosti Evrope3,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbor za 
ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0339.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0541.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0066.
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0000/2008),

A. ker se bo število prebivalstva Evropske unije do leta 2025 po pričakovanjih rahlo 
povečalo, po tem letu pa rahlo nazadovalo in bo do leta 2050 postalo malo manjše in 
precej starejše,

B. ker se bo delovna sila ob upoštevanju sedanjega stalnega priseljevanja z 227 milijonov v 
letu 2005 zmanjšala na 183 do leta 2050; stopnja zaposlenosti bo do leta 2020 narasla 
na 70 %, predvsem zaradi višjega deleža zaposlenosti žensk, skupni delež zaposlenosti 
se bo do leta 2017 zvišal za 20 milijonov, vendar bo po tem do leta 2050 upadel za 30 
milijonov, predvideno razmerje med prebivalstvom nad 65 let in delovno sposobnimi 
ljudmi pa bo do leta 2050 naraslo z 1:4 na 1:2,

C. ker se bodo stroški za denarno nadomestilo v primeru brezposelnosti zaradi nižjega 
deleža nezaposlenih ljudi do leta 2050 zmanjšali za približno 0,6 odstotne točke BDP, 
kar je zelo malo in ne bo kompenziralo visokih stroškov v drugih sektorjih,

D. ker Evropska unija porabi 27,2 % BDP za socialno varstvo (2008), pri čemer je večji 
delež namenjen dajatvam za starost in pokojninam (46 %),

E. ker bo po pričakovanjih staranje prebivalstva privedlo do povečanja javnih izdatkov, 
večinoma za pokojnine, zdravstveno varstvo in dolgoročno varstvo, v večini držav do 
leta 2050, če se bodo še naprej izvajale sedanje politike, pri čemer bo povišanje največje 
v obdobju od 2020 do 2040,

Splošni pomisleki

1. poziva države članice, naj ob upoštevanju lizbonske strategije in potreb po ukrepih za 
zagotovitev trajnosti sistemov socialnega varstva in pokojninskih sistemov, za 
doseganje večjega napredka pri prehodu s perspektive socialnih izdatkov na socialno 
aktiviranje ter za pritegnitev in zadržanje čim več ljudi na kakovostnih delovnih mestih, 
povečanje ponudbe dela, posodobitev sistemov socialnega varstva in povečanje vlaganj 
v kadrovske vire z boljšim izobraževanjem in usposabljanjem;

2. poudarja, da se bodo viri gospodarske rasti spremenili: zaposlovanje bo do leta 2010 na 
rast vplivalo pozitivno, po letu 2030 pa negativno, zato bo prevladujoči vir rasti postala 
delovna storilnost; priznava, da bo treba za ohranitev večje ravni storilnosti bolj vlagati 
v raziskave in razvoj;

3. v zvezi s sedanjimi demografskimi, ekonomskimi in socialnimi trendi ter 
preprečevanjem sporov med generacijami in med družbami poudarja, da je treba izdelati 
nove modele za učinkovito ter enakopravno porazdelitev stroškov in koristi med 
manjšim deležem ekonomsko aktivnega in večjim deležem ekonomsko neaktivnega 
prebivalstva;

4. ponovno izraža mnenje, da mora delovno pravo okrepiti pogodbe za nedoločen čas kot 
splošno obliko zaposlitve, ki zagotavlja ustrezno socialno in zdravstveno varstvo ter 
spoštovanje temeljnih pravic;
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5. ponovno poudarja, da je jedro evropskih socialnih modelov solidarnost med ekonomsko 
aktivnimi in neaktivnimi ljudmi, financira pa se jih predvsem iz delovnih prihodkov, kot 
so socialni prispevki ali dohodek iz delovnega razmerja; obenem pa poudarja, da bo 
staranje prebivalstva močno obremenilo aktivno delovno silo; meni, da bi lahko to 
ogrozilo solidarnost ter s tem tudi evropske socialne modele; zato poudarja, da je 
potreben ponoven razmislek o solidarnosti, vključno z vzpostavitvijo ravnotežja novega 
in pravičnega financiranja;

6. opozarja na sedanji razvoj individualizacije, ki bi ga morala spremljati bolj vneta 
prizadevanja za individualizacijo socialnih pravic, da bi se lahko prebivalci, zlasti 
ženske, bolj osamosvojili;

Delovna sila

7. meni, da bo zmanjševanje delovne sile ob nadaljevanju sedanjega trenda povzročilo 
zmanjšanje celotnega števila ur dela; meni, da bi bilo mogoče treba to zmanjšanje 
nadoknaditi s povečanjem ur dela drugih delavcev ali z zmanjšanjem števila zaposlenih 
s polovičnim delovnim časom;

8. opozarja, da je višja stopnja zaposlenosti močno odvisna od nujnosti, da vse skupine 
ostanejo aktivne, zato poudarja, da se je treba boriti proti diskriminaciji na trgu dela;

9. meni, da bo morda moralo prebivalstvo ostati delovno aktivno tudi po 65. letu starosti in 
na trgu dela ostati čim dlje; poudarja, da je treba preučiti možnost zvišanja zakonsko 
določene upokojitvene starosti;

10. opozarja, da je treba vsakršno koli politiko za spodbujanje ekonomske migracije, ki je 
usmerjena zlasti na potencialne delovno sposobne migrante in ki visoko kvalificiranim 
kandidatom ponuja pospešeno priseljevanje, dopolniti z ukrepi za boljšo integracijo 
priseljencev na trg dela in v družbo na sploh; poudarja, da lahko vztrajna prizadevanja 
za večje priseljevanje povzročijo beg možganov iz držav izvora, kar pa lahko slabo 
vpliva na njihov gospodarski in družbeni razvoj;

Pokojnine

11. opozarja na diskriminacijo ranljivih skupin na trgu dela, ki botruje nižjim stopnjam 
zaposlenosti in nižjim plačam, kar zmanjšuje njihove možnosti, da bi si ustvarile 
ustrezno pokojnino; vztraja, da je treba vsem zagotoviti enake možnosti;

12. priznava, da bi lahko naraščajoče pokojninske izdatke zmanjšali z delnim prehodom na 
zasebno financirane sisteme; poudarja, da bi se v večjim osredotočanjem na zasebno 
financirane sklade povečala potreba po ustrezni ureditvi zasebnih pokojninskih skladov;

13. poziva države članice, naj resno upoštevajo potrebo po preoblikovanju tradicionalnih 
pokojninskih sistemov, ki temeljijo na redni oceni tveganja in predvidevanju tipičnega, 
običajnega poteka življenja, saj se predvideni običajni potek življenja hitro spreminja, 
tako imenovani mozaični življenjepisi pa bodo postali vse bolj običajni, zaradi česar se 
bo pojavilo novo družbeno tveganje, povezano s povečanjem nepredvidljivosti 
prihodnosti za številne osebe in predvsem ranljive skupine, zlasti priseljence, 
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nizkokvalificirane delavce in starše samohranilce;

14. ugotavlja, da za otroke skrbijo predvsem ženske, bodisi prostovoljno ali neprostovoljno 
pod pritiskom kulturnih običajev in družbenih norm ali zaradi slabše kakovosti oziroma 
pomanjkanja storitev varstva otrok; poudarja, da je ženskam nadomestiti izgubo in jim 
zagotoviti resnične možnosti za ustvarjanje družine, ne da bi bile zardi tega finančno 
ogrožene ali da bi to ogrozilo njihove možnosti za poklicno napredovanje; pozdravlja 
ukrepe držav članic, da to nadomestijo;

Finančna vzdržnost

15. poudarja, da morajo države članice ohraniti ustrezno raven financiranja sistemov
socialnega varstva in pokojninskih sistemov ter ob upoštevanju povečane konkurence, 
ki je posledica globalizacije, določiti alternativne in trdne davčne osnove; opozarja pred 
možnim zmanjšanjem davčnih prihodkov zaradi enotne davčne stopnje, saj so povezane 
izključno s celotnim številom delovno aktivnega prebivalstva; poudarja, da je treba za 
povečanje konkurenčnosti gospodarstev držav članic zmanjšati odvisnost od obdavčitve 
dela in zagotoviti več spodbud za delo; priznava, da je prehod na večjo obdavčitev 
kapitala zapleten proces, saj je kapital manjša davčna osnova, mobilnost kapitala pa je 
večja; predlaga, naj se preuči možnost večje uporabe okoljskih davkov in večje opore na 
potrošnjo kot davčne osnove, zato je potrebna večja progresivnost, da bi bil manjši 
pritisk na nižje dohodke;

Zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba

16. vztraja, da je treba ohraniti vrednote in načela, ki so temelj vseh sisteme zdravstvenega 
varstva v Evropski uniji in ki zajemajo univerzalno kritje, solidarnost pri financiranju, 
enakopraven dostop in zagotavljanje kakovostnega zdravstvenega varstva, ne glede na 
nujnosti racionalne porabe omejenih sredstev;

17. ob upoštevanju pričakovanega zvišanja stroškov zdravstvenega varstva in dolgoročne 
oskrbe meni, da bi morale države članice ponovno preučiti svoj način financiranja ter 
upoštevati možnost, da lahko povečanje dolgoročne oskrbe preseže pričakovanja, saj je 
možno, da bo zaradi trenda manjših družin in večje udeležbe žensk na trgu dela na voljo 
manj neformalne oskrbe;

18. opaža, da javno financiranje zdravstvenega varstva prispeva k učinkovitosti in 
pravičnosti z zaščito pred finančnim tveganjem, ne pa s povezavo plačil s tveganjem 
bolezni, medtem ko zasebni sistemi plačevanja prispevkov zajemajo omejeno ali nično 
združevanje tveganj ter plačila običajno povezujejo s tveganjem bolezni in zmožnostjo 
plačevanja;

19. ugotavlja, da je lahko za sisteme zdravstvenega varstva, financirane predvsem prek 
socialnega zavarovanja na podlagi delovnega razmerja, koristna razširitev osnove 
prihodkov na tiste prihodke, ki niso povezani z delom;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru za 
zaposlovanje, Odboru za socialno zaščito ter vladam in parlamentom držav članic in držav 
kandidatk.
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OBRAZLOŽITEV

Demografske spremembe

Demografske spremembe v Evropi bodo privedle do predvidenega zmanjšanja in starosti 
starajočega se prebivalstva. Tako bo leta 2050 število prebivalstva rahlo nižje, vendar bodo 
prebivalci precej starejši. K temu bo prispevala še stopnja rojstva pod mejo, potrebno za 
obnavljanje prebivalstva, in daljša življenjska doba, ki zaradi znižanja števila mladega 
prebivalstva in rastočega deleža starejših nad 65 let vodi v narobe obrnjeno starostno 
piramido.

Povprečna stopnja rodnosti v EU ni odraz volje žensk in želja evropskih državljanov po 
ustvarjenju družine, zato jo lahko povežemo s težavnostjo uskladitve poklicnega in 
družinskega življenja (pomanjkanje storitev otroškega varstva, socialna in ekonomska 
podpora družinam ter zaposlovanje žensk) v družbenem okolju, ki zbuja tesnobo (nestalna 
zaposlitev, visoka cena stanovanj) in strah pred prihodnostjo (pozno zaposlovanje mladih in 
negotovost zaposlitve).

Zahteve po 90 do 100 milijonov priseljencev, da bi s priseljevanjem nadomestili izgubo 
delovnega prebivalstva zaradi demografskih sprememb, posledica česar bi bila bolj etnično-
kulturno in versko raznolika družba, opominja, da bi lahko vztrajna prizadevanja za povečanje 
priseljevanja povzročila breg možganov iz držav izvora, kar pa bi lahko slabo vplivalo na 
njihov gospodarski in družbeni razvoj.

Družbene spremembe

Poročevalka je prepričana, da je mogoče doseči napredek pri preoblikovanju socialne države 
na podlagi prehoda s socialnih izdatkov na socialne naložbe.

V skladu z lizbonsko strategijo in cilji glede zaposlovanja, določenimi na ravni EU, je treba 
več ljudi pritegniti in zadržati na kakovostnih delovnih mestih, povečati ponudbo dela in 
posodobiti sisteme socialnega varstva, izboljšati prilagodljivost ter varnost delojemalcev in 
delodajalcev, pa tudi bolj vlagati v kadrovske vire z izboljšanjem izobraževanja in 
usposabljanja.
Znano je, da se načini življenja spreminjajo, kar se kaže v manjšem številu porok, višji stopnji 
ločitev, prelaganju rojstva prvega otroka na pozneje, zaradi česar se ob še vedno 
prevladujočem tradicionalnem modelu (poroka) širijo še druge oblike sobivanja.

Poročevalka se zaveda, da čedalje bolj individualizirano vedenje posameznikov spreminja 
njihovo lojalnost do družbenih institucij, kot so sistemi socialnega varstva, in bo pritiskalo na 
razpravo o ponovni opredelitvi solidarnosti ter socialnega ravnovesja.

Finančne spremembe

Ob izvajanju sedanjih politik bo staranje prebivalstva v večini držav članic do leta 2050 po 
pričakovanjih privedlo do višjih javnih izdatkov, pri čemer bo največji delež namenjen za 
pokojnine, stroške zdravstvenega varstva in dolgoročne oskrbe. Pričakovani prihranki v javni 
porabi na področju izobraževanja bodo zaradi naraščajočih vlaganj v vseživljenjsko učenje po 
vsej verjetnosti majhni.
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Poročevalka priznava, da so na pobiranje davkov vplivale strukturne spremembe ter vse večji 
izzivi, kot so vse večja svetovna konkurenca in mobilnost dejavnikov proizvodnje, zato 
poudarja, da je treba preučiti nove, solidne oblike davčne osnove.

Gospodarske spremembe

Sodobna mednarodna tendenca je globalizacija, tj. pospešena odprta trgovina in hitri 
tehnološki razvoj, ki ustvarja velik konkurenčni pritisk in podjetja sili k večji prilagodljivosti, 
da bi mogla širiti svoja tržišča. Potencialna rast povprečnega BDP se bo v prihodnjih 
desetletjih predvidoma zmanjšala.

Viri gospodarske rasti se bodo spremenili: zaposlovanje bo do leta 2010 na rast vplivalo 
pozitivno, po letu 2030 pa bo občutno negativno, zato bo prevladujoči, včasih celo edini vir 
rasti postala delovna storilnost. Tako bodo za ohranitev večje ravni storilnosti bistvena večja 
vlaganja v raziskave in razvoj.

Spremenjena starostna sestava delovne sile bi lahko vplivala na sestavo potrošniških izdelkov 
in domačega povpraševanja, kar lahko pomeni porazdelitev med sektorji, ki zahtevajo večjo 
mobilnost dela, da bi se izognili neskladnostim na trgu dela s še manjšo stopnjo zaposlenosti.

Spremembe na trgu dela

Posledice globalizacije bodo industrijske in regionalne strukturne spremembe ter drugačni 
vzorci in stopnje zaposlenosti, posledično pa tudi sprememba politike za zagotavljanje večje 
prožne varnosti. Glavni izziv je doseči fleksibilnost gospodarstva z boljšim socialnim 
varstvom, da bi vzpostavili okolje, ki bo sposobno kar najbolje izkoristiti priložnosti. 
Potrebna je kvalificirana in prilagodljiva delovna sila, s tem pa tudi združitev aktivne politike 
trga dela z vlaganji v vseživljenjsko učenje, da bi se spodbujala zaposljivost.

To obenem pomeni, da je treba izboljšati izobraževanje in usposabljanje, zlasti za 
nizkokvalificirano delovno silo.

Trg dela je bistven za uspešno prilagoditev politike, saj je država na podlagi gospodarske 
proizvodnje sposobna zagotavljati visoko blaginjo.

Ob nenehnem priseljevanju se bo delovna sila od leta 2005 do 2050 zmanjšala z 227 na 183 
milijonov. Leta 2020 bo dosežena 70-odstotna stopnja zaposlenosti, zlasti zaradi višje stopnje 
zaposlenosti žensk, glavni razlog za to pa bo upokojitev starejših žensk, kjer je stopnja 
zaposlenosti nizka. Število zaposlenih se bo do leta 2017 povečalo za 20 milijonov, zatrem pa 
se bo do 2050 zmanjšalo za 30 milijonov.

Posledica tega bo tudi nižja stopnja nezaposlenosti, s čimer se bodo izdatki za nadomestila za 
primer brezposelnosti do leta 2050 nižji za približno 0,6 odstotnih točk BDP. To zmanjšanje 
je zelo skromno in razmeroma majhno, tako da ne bo nadomestilo višjih izdatkov v drugih 
sektorjih.

Znižanje števila delovno aktivnega prebivalstva bo povzročilo znižanje skupnega števila ur 
dela. Za nadomestitev zmanjšanja zaradi tega trenda je treba zvišati skupno število ur dela 
drugih delavcev ali zmanjšati število zaposlenih s polovičnim delovnim časom.
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Doseganje višje stopnje zaposlenosti je močno odvisno od aktiviranja vseh skupin, ki so 
diskriminirane na trgu dela. Zato je treba na pravičen in učinkovit način uskladiti vlogo žensk 
v gospodarstvu ter spremembe pri zagotavljanju osnovnih gospodinjskih storitev, na primer 
varstvo otrok, da bi lahko uskladile poklicno in družinsko življenje.

V zvezi s tem je tudi pomembno, da se dovolj možnosti zagotovi starejšim ustrezno 
kvalificiranim osebam. Zato je treba odpraviti diskriminacijo zaradi starosti, spodbujati 
vseživljenjsko učenje, zagotavljati prožne načine za upokojitev in zdrave delovne pogoje.

Poročevalka meni, da bi morale države članice te spremembe izkoristiti kot okno priložnosti 
za izvajanje strukturnih sprememb.

Spremembe, povezane s starostno podobo prebivalstva

Staranje prebivalstva bo bolj pritiskalo na javne izdatke in nekatere kategorije davčnih
prihodkov, saj bo globalizacija hkrati močno otežila pobiranje davkov iz mobilnih davčnih 
osnov.
Predvideno podaljšanje življenjske dobe bo predvsem rezultat nižje stopnje umrljivosti v 
starosti, kar bo spremenilo odnos med trajanjem upokojitve in delom.

Poročevalka je prepričana, da bo eden izmed temeljnih izzivov oblikovanje politik trga dela 
ter reform davčnih sistemov in sistemov socialnega varstva, da bi se povečala ponudba dela in 
izvedle nadaljnje reforme socialne države, ki bodo zagotavljale dolgoročno vzdržnost javnih 
financ ob staranju prebivalstva.

Pokojnine

Zaradi demografskih sprememb se bodo v vseh državah članicah zvišali javni pokojninski 
izdatki. To zvišanje se lahko omeji na podlagi delnega prehoda z javnih pokojninskih 
sistemov na zasebno financirane sisteme, vendar lahko močno osredotočanje na zasebno 
financirane pokojnine ustvari nove izzive in oblike tveganj ter potrebo po ustrezni ureditvi 
zasebnih pokojninskih skladov.

Pokojninski sistemi v državah članicah so (v različni meri) zgodovinsko razviti sistemi, ki 
temeljijo na t.i. modelu moškega kot vzdrževalca družine oziroma so močno usmerjeni na 
družino.

Preoblikovati bo treba tradicionalne pokojninske sisteme, ki temeljijo na redni oceni tveganja, 
začenši pri predvidevanju običajnega poteka življenja, saj se predvideni običajni potek 
življenja hitro spreminja, tako imenovani mozaični življenjepisi pa bodo postali vse bolj 
običajni, zaradi česar se bo pojavilo novo družbeno tveganje, povezano s povečanjem 
nepredvidljivosti prihodnosti za številne osebe in predvsem ranljive skupine, zlasti 
priseljence, nizkokvalificirane delavce in starše samohranilce. Nestabilne delovne izkušnje 
močno vplivajo na zahteve za pokojnino, prekinitev delovne dobe v večini poklicev pa ni 
ugodna za poklicno pot in višino plač.

Zaradi kulturnih in družbenih norm oziroma zaradi slabe kakovosti ali pomanjkanja storitev 
varstva otroka za otroke skrbijo predvsem ženske, bodisi po lastni izbiri ali pa tudi ne. K temu 
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prispeva tudi ureditev materinskega dopusta v številnih državah članicah, po kateri morajo 
dopust vzeti ženske. Ženskam je treba zaradi prekinitve delovne dobe dati nadomestilo in jim 
zagotoviti resnično možnost imeti otroka, brez strahu pred finančnimi posledicami.

Spremembe v zdravstvenem varstvu

Starost sama po sebi ne vpliva na zvišanje javnih zdravstvenih izdatkov, vendar bo staranje 
prebivalstva pritiskalo na povečanje javnih izdatkov, tako da se bodo javni stroški v 
zdravstvenem varstvu BDP v večini držav članic do leta 2050 povečali za 1,5 do 2 odstotni 
točki.

Staranje prebivalstva močno vpliva na dolgoročno oskrbo, predvsem zaradi večjega števila 
starostnikov in večje potrebe po dolgoročni oskrbi, zato se bodo ti stroški povečali za 0,5 do 1 
odstotno točko BDP. 

Poleg tega bo zaradi trendov manjših družin in večjega števila žensk na trgu dela v 
gospodinjstvih manj možnosti za neformalno oskrbo, tako da bi lahko bile zaradi večje 
potrebe po formalni oskrbi potrebe po dolgoročni oskrbi višje kot po pričakovanjih.

Ob staranju prebivalstva se bodo z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe za vse povečali stroški 
za te storitve, kar bo (glede na to, da je izključeno povišanje prispevkov) pospešilo trend 
zmanjšanja javno financiranih storitev na minimalni delež vitalnih storitev, s tem pa bo 
nenehno odprta razprava o obsegu teh minimalnih storitev. Tisti, ki lahko izstopijo iz 
solidarnostnega sistema, bi lahko javni sistem zdravstvenega varstva zamenjali za 
kakovostnejše storitve v okviru zasebnega ponudnika zdravstvenega varstva, s čimer bi se 
dodatno povečal pritisk na financiranje javnega sistema zdravstvenega varstva, posledica tega 
pa bi bila manjše število in slabša kakovost storitev, s čimer bi bilo okrnjeno zaupanje v javno 
zdravstveno varstvo, solidarnost pa bi bila pod večjim pritiskom.

Temeljne pripombe poročevalke

Države članice bodo morale zaradi demografskega pritiska ob staranju prebivalstva in bolj 
heterogeni sestavi družbe sprejeti stroge davčne ukrepe, pa tudi preučiti nove elemente 
tradicionalnih sistemov socialnega varstva in pokojninskih sistemov, programov o trgu dela 
ter politike na področju zdravstva in izobraževanja.

Možne rešitve za ublažitev teh sprememb so višja udeležba na trgu dela, zlasti za starostne 
skupine od 55 do 65 let ter za ženske, katerih stopnja zaposlenosti je sedaj občutno nižja. Za 
to bo treba ženskam zagotoviti ustrezne možnosti, da bodo lahko uskladile poklicno in 
družinsko življenje, zlasti storitve otroškega varstva in celodnevne šole, pa tudi izboljšati 
delovne možnosti in pogoje za invalidne osebe ter okrepiti prizadevanja za odpravo socialne 
izključenosti. Za uresničitev tega je treba izvajati lizbonsko agendo s poudarkom na 
zaposlovanju ljudi, zagotavljanju dostojnega plačila in drugih delovnih pobud.

V prihodnjih desetletjih je treba obenem zagotoviti vzdržnost in ustreznost zdravstvenega 
varstva in prihodkov prebivalcev držav članic, za kar so potrebni ukrepi na vseh ravneh 
družbe, vlade, podjetij in gospodinjstev.
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