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PASIŪLYMAI
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. atkreipia dėmesį į labai skirtingus senėjimo rodiklius ES valstybėse narėse ir didelius
nacionalinius, politinius ir kultūrinius demografinių problemų, o ypač jų sprendimo būdų,
suvokimo skirtumus;
2. atkreipia dėmesį į Europos inovacijų partnerystės „Aktyvus ir sveikas senėjimas“ planą, o
ypač į jame pabrėžiamą viešų ir privačių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą,
keitimąsi geromis idėjomis ir geriausia praktika (pvz., skaitmenine platforma „Rinka“
(angl. Marketplace platform) ir jų perdavimą bei esamų finansavimo priemonių
optimizavimą;
3. pabrėžia poreikį sudaryti tokias sąlygas, kad žmonės galėtų dirbti ilgiau ir būtų
produktyvesni; tą pasiekti galima gerinant darbo rinkos lankstumą, įtraukiant ne tik darbo
laiko apskaitos ir darbo ne visą dieną galimybes, bet ir naujausių formų darbo sutartis,
įskaitant ir laikiną įdarbinimą;
4. yra įsitikinęs, kad, norint išvengti didelių trūkumų darbo rinkoje, dėl kurių ekonomika gali
dar labiau sulėtėti ir gali kilti grėsmė Europos gerovei, reikalingos išsamios reformos;
5. atkreipia dėmesį į labai svarbų investavimo į ugdymą ir mokymus vaidmenį, teikiant
pirmenybę mokymuisi visą gyvenimą, kad būtų parengta aktyvi ir produktyvi senstanti
darbo jėga;
6. teigia, kad tolesnės pensijų sistemų reformos reikalingos tam, kad tos sistemos būtų
tvarios; reikia geriau suderinti ir susieti faktinio pensinio amžiaus, oficialaus pensinio
amžiaus ir tikėtinos gyvenimo trukmės veiksnius;
7. yra įsitikinęs, kad itin svarbu kovoti su vyresnės kartos informacine atskirtimi; vyresnės
kartos prieiga prie naujų technologijų ir galimybės jomis naudotis labai svarbios, siekiant
aktyvaus ir sveiko senėjimo ir vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties.
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