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Przemówienie 
 
 
Aktywność w wieku  starszym– solidarność między pokoleniami 
  
Sprawozdanie: 
 
 

• W kwietniu 2010 r. zostałem mianowany Autorem  raportu o międzypokoleniowej 
sprawiedliwości przez Komitet zatrudnienia i spraw socjalnych. 
. 

• W związku z tym przeprowadziłem wiele rozmów  z grupami społecznymi, z różnymi 
organizacjami młodzieżowymi i stowarzyszeniami osób starszych. 

 
• W Niemczech, Francji i Belgii spotkałem się z przedstawicielami odpowiedzialnymi 

za pracę z  młodzieżą i ludźmi starszymi, odwiedziłem wiele firm i rozmawiałem z 
wieloma działaczami społecznymi. 

 
• Wobec zmian demograficznych, po raz pierwszy na szczeblu europejskim wspólnie  

podjęto pakiet ustaw dla młodego  i starszego pokolenia.  
 

• Mój raport to nowa ważna propozycja z  nowym, innowacyjnym  podejściem : 
pokolenia żyją nie obok siebie,  lecz wspólnie pracują nad przyszłością.
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• Raport mój został przyjęty 30 września 2010 r.przez Komisję do spraw zatrudnienia: 
38 głosów za,  2 głosy przeciw i 2 wstrzymujących się.  11  listopada 2010  r. Sesja 
plenarna Parlamentu Europejskiego zagłosowała następująco: 440 głosów za, 122 
głosy przeciw i 43  - wstrzymujących się od głosowania. 

 
• Rok później sam przeprowadziłem w Hesji 40 spotkań z różnymi grupami 

społecznymi, w których brali udział  uczniowie, studenci, kobiety, menedżerowie, 
pracownicy, seniorzy, związki, stowarzyszenia,  instytucje publiczne i prywatne.  

 
 

• Udało mi się przekonać Komisję  Europejską do ustanowienia   roku 2012 rokiem 
Aktywnych Seniorów ". 8 mln euro zostało przeznaczone na  cele informacyjne w 
skali europejskiej.. 
 
 

 
Grupa docelowa-osoby starsze: 
 
 

• Osoby starsze na szczęście żyją coraz dłużej, są długo aktywne i aktywnie uczestniczą 
w życiu społecznym. 
 

• Postępem społeczeństwa jako całości jest to, że ludzie żyją coraz dłużej! Ich potencjał 
należy wykorzystać. 

 
• Osoby starsze nie są ciężarem! Wprost przeciwnie - są one wielką wygraną dla 

społeczeństwa. To one posiadają doświadczenie, wiedzę,  odznaczają się dużym  
zaangażowaniem i wielką odpornością.  

 
• Europejski pakt 50 plus: 

 
1. Liczba zatrudnionych pracowników w wieku powyżej 50 lat  ma wzrosnąć od 50% do 

ponad 55%. 
2. Liczba osób idących na wcześniejszy emeryturę musi się zmniejszyć. 
3. Państwa Członkowskie powinny stworzyć warunki pracy dla osób w wieku powyżej 

50 lat, aby były one dostępne dla rynku pracy. 
4.  

 
Grupa docelowa-osoby młode: 
 
 

• Liczba młodych ludzi poniżej 14 lat spadnie ze 100 milionów (stan 1975 r.) do 66 mln 
(w roku 2050) . 
 

• Będziemy potrzebować różnorodnego wsparcia, aby ten  proces odmładzania 
społeczeństwa mógł się rozwijać. 
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• Młodzież jest niezbędną i cenną częścią społeczeństwa i powinna być wspierana 
poprzez wysoką  jakość edukacji i szkolenia zawodowego. 
 

• Europejska gwarancja dla młodzieży: po 4 miesiącach bezrobocia każdemu młodemu 
człowiekowi powinna być zaoferowana praca, staż lub nauka zawodu. 
 

• Urzędy publiczne powinny zobowiązać się do niniejszej gwarancji. Od młodych ludzi 
powinno się oczekiwać zaangażowania, a młodzi ludzie powinni oczekiwać pomocy 
od  Państwa. 

 
 
Konsekwencje: 
 
 

• Głębokie zmiany  społeczne (ochrony socjalna, dostępne mieszkania, miejsca pracy z 
perspektywą na przyszłość) muszą być zrealizowane. 

 
• Systemy finansujące renty i emerytury muszą być odporne na ryzyko  przyszłości. 

 
• Regionalne dysproporcje muszą być zmniejszone. Procesy migracji z obszarów  

wiejskich oraz regionów peryferyjnych muszą się zmniejszyć. 
 

• Zdrowie i jego ochrona muszą stać w centrum aktywnej polityki. Bez względu na 
wiek, status społeczny lub zdrowie  musi być gwarantowana wysoka jakość opieki 
medycznej i opieki socjalnej. Opieka nad ludźmi starszymi w domu  musi być wsparta 
porozumieniem z władzami lokalnymi. Krajowe punkty kontaktowe powinny się 
zjednoczyć. 

 
• Polityka dotycząca generacji powinna być sprawiedliwa i umożliwiająca otwarty i 

uczciwy dialog między pokoleniami.Tu nie powinno być stron przegranych. 
 
 

 
Wykształcenie: 
 
 

• Przyjazna dla pokoleń polityka musi umożliwić sprawiedliwy dostęp do edukacji i 
zatrudnienia. 

 
• Możliwość kształcenia sią w każdym przedziale wiekowym musi stać się głównym 

celem polityki edukacyjnej. 
 

• Nawet jeśli edukacja  i szkolenia w Państwach Członkowskich są różnorodne, należy 
pracować nad stopniowym ujednoliceniem ich. EU propaguje takie projekty, jak: 
Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig. 
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• Dyplomy i kwalifikacje powinny  powinny być w przyszłości uznawane we 
wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W tzw. EU – dokumencie 
można by potwierdzić wykształcenie i doświadczenie zawodowe ( 28 Państw 
Członkowskich, 23 języki). 

 
• Sprawozdawca  Europejskich ram kwalifikacji: Thomas Mann. 

 
 
 
Zatrudnienie: 
 
 

• Starszym ludziom  musi być zapewnione miejsce pracy, aby mogli pracować tak długo 
jak chcą i jak pozwala im na to ich zdrowie. 

 
• Trzeba  stworzyć takie  miejsca pracy, gdzie młodzi i starsi pracownicy mogliby 

pracować wspólnie w zespołach, i aby uczyli się wzajemnie od siebie.Takie 
pokoleniowe tandemy muszą się stać popularne. 
 
 

Aktywność w wieku starszym oznacza: 
 
 

• Godność, zdrowie i niezależność powinny być popierane. 
 

• Zdrowy styl życia powinnien być wspomagany od młodego wieku. 
 
 

 
Wniosek: (Fazit) 
 
 

• Rok 2012 jako rok aktywnego starzenia się przyniósł wiele inicjatyw. Świadomość 
została zmieniona. Zainteresowanie  i troska o starsze pokolenie wzrastają. Zaczęto 
pracować  nad wspólnymi rozwiązaniami. 

 
• Integracja zamiast izolacji - nie bierność lub nawet rezygnacja, tylko  aktywność  - 

takie  założenia muszą być kierunkiem przyszłości. 
 
 


