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Hlavní problémy spojené se  
stárnutím populace, které  
je třeba řešit:

 ■ Zlepšení přístupu k informacím, novým  
technologiím a celoživotnímu vzdělávání

 ■ Zabránění vyloučení z trhu práce  
(s důrazem na skupinu lidí nad 50 let)

 ■ Podpora mezigenerační solidarity

 ■ Zajištění dostupné péče a služeb

 ■ Důchodová reforma 

 ■ Podpora sociálního bydlení

„Jako poslanec Evropského parlamentu 
a člen Výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci se i já zabývám touto problematikou 
jak na evropské tak i národní úrovni. 

Mimo jiné pořádám besedy a semináře 
určené seniorům, které mají za cíl přispět 
k jejich informovanosti, vzdělávání a 
zapojení v kulturním a společenském životě. 
„Rok seniorů“ sice skončil, problematika 
stárnutí populace však  
je stále aktuálnější.“

Mezigenerační solidarita - už 
žádné „Přemlouvání báby“
„Nejsou to ale jen senioři, koho se toto 
téma týká. Česká média a bohužel i řada 
známých osobností svými příspěvky 
namířenými mnohdy proti tématice stáří 
vytváří negativní obraz seniorů, který 
ovlivňuje postoj mladých lidí. Snad 
nejhorším příkladem je klip „Přemluv bábu“, 
vysílaný jako součást volební kampaně 
v roce 2010, nebo prohlášení členky 
českého parlamentu, která nízké důchody 
zdůvodnila tím, že „senioři jsou z dob války 
zvyklí šetřit, tak se přizpůsobí“. Neúcta ke 
stáří vypovídá o naší kulturní úrovni a za pár 
let se nám vrátí od příštích generací.“

Rok 2012 byl Evropskou komisí vyhlášen rokem aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity s cílem vytvořit 
příznivější podmínky a lepší budoucnost pro seniory  
a zbytek společnosti. A v těchto snahách EU pokračuje. 
Otázce aktivního stárnutí se dlouhodobě věnuje  
i poslanec Evropského parlamentu JUDr. Richard Falbr.

Pracovní trh – „mladí x staří“
„Významným problémem je také 
zaměstnávání seniorů (prodloužení 
produktivního věku obyvatel) a osob 
před důchodovou hranicí, které 
se na pracovním trhu stávají velmi 
ohroženou skupinou. Největší podíl na 
nezaměstnanosti mají v ČR, ne svou vinou, 
dvě skupiny obyvatel – absolventi škol a 
lidé ve věku nad 50 let. Právě skupina tzv. 
50+ bude narůstat spolu se zvyšující se 
věkovou hranicí nároku na důchod.  

Je úkolem Vlády ČR, aby tuto situaci, 
která rovněž přispívá k rozkolu mezi 
generacemi, řešila. Například finanční 
podporou chráněných pracovních míst 
a sdílených pracovních úvazků nebo 
usnadněním administrativní zátěže firmám, 
které tyto nástroje využívají nebo realizují 
tzv. age management.“

„V roce 2030 bude každý čtvrtý 
občan České republiky seniorem, 
měli bychom proto věnovat 
tomuto tématu potřebnou 
pozornost a více využívat 
spolupráce s Evropskou unií.“

Volte lepší život seniorů  
a mezigenerační solidaritu



Proč volit  
Richarda Falbra?

 ■ Jediný kandidát sociální demokracie, 
jenž se dlouhodobě zabývá proble-
matikou zaměstnanosti, ochranou 
práv zaměstnanců a sociální témati-
kou a v těchto oblastech je expertem.

 ■ Jediný zástupce českých odborů 
v EU, jejichž požadavky na půdě EP 
často artikuluje.

 ■ Dlouholetý člen Výboru pro zaměst-
nanost a sociální věci Evropského 
parlamentu, v němž se věnuje  
i tématům stárnutí populace.

Volby do Evropského 
parlamentu se v Česku 
uskuteční 23. a 24. května 
2014
V České republice  se bude volit 
21 poslanců. Celkem bude v EU zvoleno 
751 evropských poslanců, které čeká 
pětiletý mandát. 

Jak podpořit svého  
kandidáta?
Na hlasovacím lístku můžete zakrouž-
kováním pořadového čísla, ale nejvýše 
u 2 kandidátů uvedených na  stejném 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dáváte přednost. Jiné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho 
posuzování vliv. Občané, kteří nemohou 
volit v místě svého bydliště, si mohou do 
8. května 2014  požádat o volební průkaz. 

Děkuji vám za preferenční hlasy   

Richard Falbr

Proč jít k Evropským 
volbám?
Občané ČR se svobodně vyjádřili 
v referendu pro vstup do EU a tím na 
sebe převzali odpovědnost za směřování 
Evropy. Každý hlas rozhoduje o tom, jaká 
Evropa bude a na jakých hodnotách bude 
stát!

Proč volit sociální demokracii?
Jen silná sociálně demokratická frakce 
může zabránit likvidaci evropského 
sociálního modelu. Ten je také zárukou, 
že se na zaměstnance nepohlíží jako na 
pouhou jednotku na trhu práce a starší 
občasné mají nárok na důstojné stáří.
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