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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus
ierosinājumus:
1. norāda, ka iedzīvotāju novecošanas līmenis ES dalībvalstīs ir ļoti dažāds un ka no
nacionālā, politiskā un kultūras viedokļa pastāv atšķirības demogrāfisko problēmu
uztverēs un veidos, kā tās risināt;
2. ņem vērā plānu par Eiropas inovācijas partnerību aktīvas un veselīgas novecošanas jomā,
jo īpaši tā uzsvaru uz valsts un privāto ieinteresēto personu sadarbību, labu ideju un
paraugprakses apmaiņu un pārņemšanu (piemēram, digitāli balstītu „tirgus” platformu), kā
arī pastāvošo finansēšanas instrumentu optimizāciju;
3. uzsver, ka ir nepieciešams izveidot atbilstošus apstākļus, lai cilvēki varētu strādāt ilgāk un
efektīgāk gan uzlabojot darba tirgus elastīgumu, ieviešot darba laika uzskaites kontus un
nepilna darba laika iespējas, gan arī paredzot modernākus darba līgumu veidus, tostar
darba līgumus uz pagaidu laiku;
4. ir pārliecināta, ka visaptverošas reformas ir nepieciešamas, lai novērstu un izvairītos no
ievērojama deficīta darba tirgos, kas izraisītu turpmāku ekonomikas lejupslīdi un
apdraudētu labklājības līmeni Eiropā;
5. norāda, cik būtiski ir veikt lielākus ieguldījumus izglītībā un apmācībā, piešķirot prioritāti
mūžizglītībai, lai sagatavotu aktīvu un efektīgu novecojošo darbaspēku;
6. neatkāpjas no viedokļa, ka ir nepieciešamas turpmākas reformas pensiju sistēmās, lai tās
padarītu ilgtspējīgas un ir labāk jāsaskaņo faktiskais pensionēšanas vecums ar oficiālo
pensionēšanas vecumu un paredzamo dzīves ilgumu;
7. uzskata, ka ir būtiski cīnīties pret vecākās paaudzes izolāciju informācijas jomā; pieeja
jaunām tehnoloģijām un to izmantošana ir būtiska aktīvai un veselīgai novecošanai un
vecāku cilvēku sociālai integrācijai.
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