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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl demografijos problemos ir kartų solidarumo
(2010/2027(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1997 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Komisijos pranešimo Tarybai ir 
Europos Parlamentui dėl demografinės padėties Europos Sąjungoje (1995 m.)1,

– atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl Komisijos pranešimo dėl 
demografijos 1997 m2.,

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Link 
Europos visų amžių žmonėms – gerovės ir solidarumo tarp kartų skatinimas“3,

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Demografiniai pokyčiai skatina naują kartų 
vienybę“ (KOM(2005)0094),,

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl demografijos problemų ir kartų 
solidarumo4,

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl Europos ateities socialinio 
modelio5,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl Europos demografijos 
ateities6,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos demografijos ateitis: iššūkį paversti 
galimybe“ (COM(2006)0571),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Skatinti kartų solidarumą“ (COM(2007)0244),

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų nuomonę 
dėl Šeimos ir demografinės raidos7 į joje pateiktą pagrindinį pasiūlymą, kad valstybės 
narės turėtų pasirašyti Europos šeimos paktą,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Europos demografijos ateitis: 
faktai ir skaičiai“ (SEC(2007)0638),

– atsižvelgdamas į Komisijos ir Ekonomikos politikos komiteto (Senėjimo darbo grupė) 
drauge parengtą pranešimą apie visuomenės senėjimą „Ekonominių ir biudžeto rodiklių 
projekcijos 27 valstybių narių ES (2008–2060 m)“,

                                               
1 OL C 115, 1997 4 14, p. 238.
2 OL C 104, 1998 4 6, p. 222.
3 OL C 232, 2001 8 17, p. 381.
4 OL C 292E, 2006 12 1, p. 131.
5 OL C 305 E, 2006 12 14, p. 141.
6 Tos dienos priimti tekstai, P6_TA(2008)0066.
7 OL C 161, 2007 7 13, p. 66.
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– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 
dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-
0000/2010),

A. būdamas įsitikinęs, kad žmogaus orumą gerbianti visuomenė grindžiama teisingumo 
tarp kartų principu,

B. suprasdamas, kad, norint siekti ekonomikos ir visuomenės tikslų, reikia visų kartų 
gyvenimo patirties, pastangų ir idėjų įvairovės;

C. būdamas įsitikinęs, kad demografinius pokyčius galima valdyti, jeigu jiems bus 
pakankamai pasiruošta ir į juos bus kreipiamas deramas dėmesys,

D. kadangi pagrindinės teisingumo tarp kartų priemonės priklauso nuo valstybių narių 
(pensijų sistemos ir sveikatos priežiūra), tačiau ES gali imtis svarbių stebėsenos, 
pažangiosios patirties mainų ir veiksmų programų iniciatyvų,

Pagrindai ir tikslai

1. apibrėžia teisingumą tarp kartų kaip tolygų naudos ir naštos paskirstymą kartoms;

2. mano, kad darnus kartų sugyvenimas turi būti grindžiamas pagrindinėmis vertybėmis –
laisve, solidarumu ir teisingumu ir turi pasižymėti tarpusavio pagarba, atsakomybe ir 
pasirengimu skirti dėmesio;

3. konstatuoja, kad, kas labai džiugu, žmonės gyvena vis ilgiau, vis ilgiau išlieka aktyvūs 
ir savarankiškai bei aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime; vis dėlto valstybėse 
narėse gimstamumas jau dešimtmečius išlieka mažas, todėl ateinančioms kartoms gali 
tekti didelė našta ir gali kilti su paskirstymu susijusių konfliktų;

4. mano, kad tinkamos kartų politikos tikslas turi būti padėti pagrindus ir sukurti 
priemones, kurie padėtų vykdyti atvirą ir sąžiningą kartų dialiogą siekiant visiems 
naudingų sprendimų;

5. mano, kad turi tapti aišku, jog vyresnio amžiaus žmonės nėra našta, o, dėl savo patirties, 
per gyvenimą nuveiktų darbų ir žinių, laimėjimas ekonomikai ir visuomenei;

Skaidrumo iniciatyva

6. ragina Komisiją ir Tarybą valstybėse narėse pradėti naudoti kartų balansą kaip 
informacijos priemonę ir toliau plėtoti Eurostato tvaraus vystymosi rodiklius (TVR) 
siekiant patikimai atspindėti ir numatyti kiekvienos kartos mokėjimų srautus, rezultatus 
ir naštą;

7. daug tikisi iš poveikio vertinimo (kartų vertinimo), iš kurio būtų aiškiai matyti įstatymų 
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poveikis teisingumui tarp kartų Europos ir nacionaliniu lygmenimis ir būtų galima 
atlikti ilgalaikį ekonominės naudos vertinimą;

Politikos sritis „Švietimas ir užimtumas“

8. yra įsitikinęs, kad tinkamos kartų politikos pagrindas yra atvira ir teisinga prieiga prie 
švietimo ir darbo rinkų, o tai yra ir gerovės, ir savarankiškumo pamatas;

9. pripažįsta, kad darbas – tai ne tik darbas, už kurį gaunamas atlyginimas, ir kad vyresnio 
amžiaus žmonės, dirbdami šeimoje ir visuomenėje, itin prisideda prie humaniškos 
visuomenės formavimo, taigi ragina vyriausybes sudaryti sąlygas lengviau eiti 
visuomenines pareigas ir rūpintis šeimos nariais ir nedelsiant išsiaiškinti su atsakomybe 
susijusius klausimus;

10. konstatuoja, kad vienašališkai siekiant turėti jauną personalą nediegiama daugiau 
naujovių, o prarandama patirtis, žinios ir kompetencija;

11. apgailestauja, kad karjera dėl laikino darbo, didėjančio terminuotų darbo sutarčių 
skaičiaus, mažo užimtumo ar nedarbo tampa vis nepastovesnė ir neužtikrintesnė;

12. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros modelio taikymas palengvintų 
perėjimą į skirtingus profesinio gyvenimo etapus, jeigu jis būtų grindžiamas kartų 
solidarumu ir būtų atsižvelgiama į visų amžiaus grupių rūpesčius ir poreikius;

13. pabrėžia, kad mokymasis visą gyvenimą turi būti visų švietimo priemonių tikslas ir visų 
kartų užduotis;

14. pažymi, kad demografiniai pokyčiai negali būti pateikiami kaip priežastis, dėl kurios 
mažinama socialinių teisių ir paslaugų;

Iniciatyva „Europos jaunimo garantijos“ 

15. pabrėžia, kad jaunimo nedarbo problema yra viena iš problemų, kurias reikia spręsti 
nedelsiant, nes dėl jos netenkama galimybių, randasi atskirtis, didėja socialinės išlaidos 
ir švaistomi vertingi žmoniškieji ištekliai; 

16. ragina Tarybą ir Komisiją imtis ypatingų pastangų ir parengti konkrečias priemones, 
kurios apimtų ir Europos jaunimo garantijas, kurias taikant jaunuoliams, po daugiausia 
6 mėnesių nedarbo, būtų pasiūloma darbo vieta, mokymosi vieta, papildomas profesinis 
mokymas arba derinamas darbas ir profesinis mokymas, su sąlyga, kad atitinkami 
asmenys savarankiškai stengtųsi prisidėti prie savo integracijos proceso;

Iniciatyva „Europos paktas 50plus“

17. ragina valstybes nares ir ES Komisiją pasirūpinti, kad plėtojant strategiją „ES 2020 m.“ 
iki 2020 m. būtų pasiekta šių tikslų:

i) vyresnių kaip 50 m. darbuotojų dalį padidinti iki 55 proc. ir daugiau,

ii) panaikinti išankstinį išėjimą į pensiją ir su juo susijusias finansines paskatas,
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iii) siekti , kad daugiau visų kartų atstovų dalyvautų tęstiniame ir tolesniame mokyme,

iv) skatinti vyresnius kaip 60 metų darbuotojus ir toliau būti darbo rinkoje, o įmones 
skatinti tokius darbuotojus įdarbinti;

Iniciatyva „AGE“ (Amžiaus valdymo iniciatyva)

18. mano, kad norint išlaikyti gebėjimą dirbti vyresniame amžiuje, reikia darbdavių 
iniciatyvų sveikatos, tolesnio mokymo, darbo organizavimo, pasitenkinimo darbu ir 
vadovavimo srityse, ir šias iniciatyvas socialiniai partneriai turėtų parengti drauge;

Iniciatyva „Kartų tandemas“

19. ragina imtis konkrečių iniciatyvų siekiant skatinti įvairaus amžiaus darbo grupes ir siūlo 
remti tokias įmones, o itin gerus projektus apdovanoti;

Iniciatyva „Dirbti be apribojimų“

20. mano, kad atitinkami asmenys turi patys nuspręsti, ar atėjus pensijiniam amžiui jie ir 
toliau nori dirbti;

21. ragina Tarybą ir valstybes nares iki 2012 m. nešališkai išnagrinėti amžiaus ribas, 
nustatytas tam tikroms profesijoms ir suteikiant kreditus, ir jas panaikinti;

Iniciatyva „Aktyvus senėjimas“

22. ragina ES Komisiją persvarstyti su sveiku senėjimu susijusius veiksmus ir parengti 
2011 m. veiksmų planą, pagal kurį būtų skatinama vyresnio amžiaus žmonių orumas, 
sveikata ir gyvenimo kokybė;

23. ragina Komisiją parengti pasiūlymą, kad 2012 m. taptų „Europos aktyvaus senėjimo ir 
kartų solidarumo metais“, per kuriuos būtų aiškiai parodytas vyresnio amžiaus žmonių 
indėlis į visuomenę; palankiai vertina tai, kad daug pilietinės visuomenės organizacijų 
balandžio 29 d. paskelbė Kartų solidarumo diena;

Politikos sritis „Šeima“

24. pabrėžia, kad šeima yra mūsų visuomenės pagrindas ir ji neatsiejamai susijusi su 
vertybių perdavimu ir solidaraus sugyvenimo diegimu; taip pat pabrėžia, kad galimybė 
derinti profesinį ir šeimos gyvenimą visose valstybėse narėse turėtų būti užtikrinama 
teikiant prieinamas aukštos kokybės ankstyvosios priežiūros ir ugdymo paslaugas;

25. ragina valstybes nares taikyti tėvams naudingas priemones, pvz., papildomas teises į 
pensiją ir mokesčių lengvatas įmonių lopšeliams; taip pat turėtų būti keičiamasi 
pažangiąja patirtimi vykdant Europos šeimų aljanso veiklą;

26. mano, kad lankstus darbo laikas ir kelių asmenų darbas vienoje darbo vietoje padėtų 
derinti profesinį ir šeimos gyvenimą;

Politikos sritis „Ekonomika ir augimas“



PR\815397LT.doc 7/11 PE441.184v01-00

LT

27. mano, kad įsisavinant naujas ekonomikos, susijusios su vyresnio amžiaus žmonėmis, 
rinkas atsirastų didelių galimybių gerinti gebėjimą konkuruoti ir diegti naujoves ir 
didinti augimą bei užimtumą;

28. ragina valstybes nares sudaryti sąlygas, visų prima parengti naujoviškus veiksmų 
planus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į regioninius ypatumus;

Politikos sritis „Pensijos ir biudžetas“

29. atkreipia dėmesį į tai, kad socialinės apsaugos sistemos patiria didelių sunkumų ir didėja 
skurdo pavojus; mano, kad senatvės pensijų klausimu pirmenybė teiktina planavimo 
tikrumui;

30. perspėja, kad valstybės biudžeto konsolidavimas ir įsiskolinimo mažinimo principo 
taikymas yra su teisingumu tarp kartų susiję klausimai;

Politikos sritis „Migracija“

31. mano, kad migracija ir sėkminga integracija gali padėti spręsti su demografiniais 
pokyčiais susijusias problemas ir kad vis dar per daug žmonių, kilusių iš migrantų 
šeimų, nesijaučia priklausantys valstybėms narėms, kuriose jie gyvena;

32. mano, kad siekiant sėkmingos integracijos reikia identifikacijos, lygiateisio dalyvavimo 
ir atsakomybės ir kad ji gali pavykti tik tada, jei migrantai bus pasirengę prisitaikyti, o 
vietiniai gyventojai bus pasirengę juos priimti;

Politikos sritis „Priežiūra“

33. atkreipia dėmesį į tai, kad regionų demografiniai pokyčiai labai nevienodi ir kad dėl jų 
išsikeliama iš kaimo ir periferinių regionų, todėl reikia pradėti rengti socialinio ir 
medicininio aprūpinimo struktūros keitimo koncepcijas, skirti paramą ir aktyviai keistis 
pažangiąja patirtimi;

34. pabrėžia, kad žmonės turi gauti prieinamą aukštos kokybės medicininę priežiūrą ir 
slaugą, neatsižvelgiant į jų pajamas, amžių, socialinį statusą ar sveikatos riziką;

35. pripažįsta laimėjimus vyresnio amžiaus žmonių priežiūros srityje ir ragina valstybes 
nares nustatyti nuolatines ir skaidrias kontrolės sistemas siekiant apsaugoti žmonių, 
kuriems reikia priežiūros, orumą;

36. mano, kad būtina parengti ES kodeksą, kuriame būtų nustatyti būtiniausi ilgalaikės 
slaugos reikalavimai ir paslaugos, kurias patvirtintų EP ir Taryba;

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiekti teisingumo tarp kartų yra prioritetinis ateinančių metų Europos ir nacionalinės 
socialinės politikos uždavinys. Demografiniai pokyčiai vyks šimtmečio pradžioje, tačiau 
pirmieji padariniai matyti jau dabar.

Užtikrinti teisingumą tarp kartų
Demografiniai pokyčiai lemia, kad žmonės tampa vis vyresni ir vis ilgiau išlieka fiziškai ir 
dvasiškai aktyvus, ir tai džiugina. Vis dėlto gimstamumas valstybėse narėse jau kelis 
dešimtmečius yra mažas. Amžiaus piramidėje vis didesnę dalį užima vyresnės kartos. Kartų 
susitarimas pasiekė savo ribas. Jis gali užtikrinti solidarumą, socialinį teisingumą ir socialinės 
apsaugos sistemų stabilumą tik tol, kol išmokas gaunančių asmenų skaičius yra daug mažesnis 
už skaičių asmenų, kurie už jas moka. Jeigu prognozės pasitvirtins, tai tikėtina, kad 
ateinančioms kartoms teks didelė finansinė našta ir dėl to kils paskirstymo konfliktų. Dėl 
finansų, ekonomikos ir socialinių krizių šie reiškiniai gali tapti dar sudėtingesni.

Sudaryti sąlygas dialogui  
Pranešėjas suvokia, kad pagrindinės teisingumo tarp kartų užtikrinimo priemonės priklauso 
nuo valstybių narių. Demografinių pokyčių klausimas buvo nagrinėjamas daugelyje Europos 
aukščiausiojo lygio susitikimų, tačiau pažadų laikytis neskubėta. Pranešėjas mano, kad 
Europai būtų ypač naudinga padėti pamatus ir pasitelkti priemones siekiant vykdyti atvirą ir 
sąžiningą kartų dialogą, kuris padėtų rasti visiems naudingų sprendimų. Sąvoka „teisingumas“ 
turi būti diegiama tikrovėje ją labiau siejant su teisingumu išmokų ir paslaugų srityje, 
lygiomis galimybėmis apskritai ir lygiomis dalyvavimo galimybėmis.

Siekti skaidrumo
Pranešėjas siūlo konkrečias priemones, skirtas atviro dialogo pamatui padėti. Skaidrumo 
iniciatyvos, pvz., kartų balansas, turėtų padėti patikimai atspindėti ir prognozuoti kartų 
mokėjimų srautus, nuveiktus darbus ir naštą. Atliekant privalomą poveikio vertinimą (kartų 
vertinimą) būtų galima aiškiai matyti įstatymų poveikį teisingumui tarp kartų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis ir būtų galima atlikti ilgalaikį ekonominės naudos vertinimą.

Politikos sritis „Švietimas ir užimtumas“
Ypatingas dėmesys skiriamas su švietimu ir užimtumu susijusiai politikos sričiai. Tinkamos 
kartų politikos pagrindą turėtų sudaryti atvira ir sąžininga prieiga prie švietimo galimybių ir 
darbo rinkų. Tai kiekvienos kartos gerovės ir savarankiškumo pagrindas. Našumas gali būti 
padidintas sudarius galimybes mokytis visą gyvenimą ir padidėjus dirbančių žmonių skaičiui. 
Atskiriant žmones žeidžiamas jų orumas.

Žmonių, kurių amžius 55-64 metai, užimtumas nesiekia Lisabonos tikslo (50 proc.), kurį 
Europos Vadovų Taryba nustatė 2010 m.1 Manoma, kad iki 2020 m. dirbančių žmonių 
skaičius sumažės trimis milijonais. Darbo rinkoje ir ekonomikoje įvyks dideli struktūriniai 
pokyčiai. Šeimų struktūra kinta, bus daugiau vyresnių darbuotojų (55-64), daugiau pensininkų 
(65-79), daugiau senyvo amžiaus žmonių (80-mečių ir vyresnių), tuo pačiu metu mažiau 

                                               
1 Konsultacijos dėl galimo 2012 m. paskelbimo Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais, ES 
Komisija, 2009 m. birželis.
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vaikų, jaunimo ir darbingo amžiaus suaugusiųjų.1Karjera dėl ekonomikos krizių, laikino 
darbo, didėjančio terminuotų darbo sutarčių skaičiaus, mažo užimtumo ar nedarbo tampa vis 
nepastovesnė ir neužtikrintesnė; Siekiant užkirsti kelią tokiai raidai, reikia nedelsiant ryžtingai 
užtikrinti jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje taikant būdą, pagal kurį 
atsižvelgiama į gyvenimo ciklą. Svarbios priemonės yra lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros koncepcija ir strategijoje „ES 2020 m.“ nurodytas tikslas pasiekti 75 proc. 
užimtumą.

Bedarbių dalis tarp 15-24 metų jaunimo daug didesnė nei kitose amžiaus grupėse ES. 
Mokyklos nebaigusių asmenų skaičius ir toliau per didelis, taip pat kyla pavojus, kad nebus 
pasiektas Lisabonos tikslas, jog mokyklos nebaigusių asmenų dalis nesudarytų daugiau kaip 
10 proc. Ateities darbo vietoms užimti reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Siekdamas, 
kad jaunimo darbo rinkoje skaičius didėtų, pranešėjas siūlo nustatyti Europos jaunimo 
garantijas. Jas taikant jaunuoliams, po daugiausia 6 mėnesių nedarbo, būtų pasiūloma darbo 
vieta, mokymosi vieta, papildomas profesinis mokymas arba derinamas darbas ir profesinis 
mokymas. Turėtų būti taikomas principas „skatinti ir reikalauti“: Atitinkami asmenys turi 
patys stengtis ir dalyvauti savo įtraukimo į darbo rinką procese.

Pranešėjas ragina atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmones sudaryti paktą „50plus“. Strategija 
„ES 2020 m.“ turėtų būti išplėsta ir joje turėtų būti numatyta padidinti vyresnių kaip 50 m. 
darbuotojų dalį, kad ji siektų daugiau kaip 50 proc., taip pat panaikinti išankstinį išėjimą į 
pensiją ir su juo susijusias finansines paskatas, padidinti asmenų, tęsiančių mokslus, dalį ir 
skatinti vyresnius kaip 60 metų asmenis likti darbo rinkoje. Visuomenėje ir ekonomikoje turi 
tapti aišku, jog vyresnio amžiaus žmonės nėra našta, o, dėl savo patirties, per gyvenimą 
nuveiktų darbų ir žinių, laimėjimas. Šį paktą turėtų papildyti konkrečios priemonės, pvz., 
įvairaus amžiaus darbo grupių įmonėse skatinimas ir amžiaus ribų nagrinėjimas bei 
panaikinimas.

Įmonės turi pradėti mąstyti naujai. Iš naujų CEDEFOP tyrimų matyti, kad daug darbdavių 
kaip ir anksčiau turi išankstinių nusistatymų dėl vyresnių darbuotojų darbo rezultatų. Reikia 
iniciatyvų sveikatos, tolesnio mokymo, darbo organizavimo, pasitenkinimo darbu ir 
vadovavimo srityse. Šias iniciatyvas socialiniai partneriai turėtų parengti drauge ir skatinti, 
kad jos būtų vykdomos įmonėse. Turime geriau suvokti, kad vyresniems darbdaviams reikia 
suteikti įgaliojimus ir skatinti juos būti aktyvius ir sulaukus įprasto pensijinio amžiaus.

Mokymasis visą gyvenimą turi būti valstybių narių visų švietimo priemonių tikslas. Atlikus su 
iniciatyva „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“ susijusius vertinimus, kokios 
kvalifikacijos reikės ateityje, matyti, kad didžioji dirbančių žmonių dalis turi tik 
elementariausių gebėjimų.

Politikos sritis „Šeima“ 
ES gimstamumo vidurkis – 1,5 vaiko, tai vienas iš mažiausių gimstamumo vidurkių 
pasaulyje. Dažnai nėra infrastruktūros, kuri padėtų partneriams, norintiems turėti vaikų. 
Būtina sąlyga norint, kad gimstamumas didėtų, yra politika, kurią vykdant pagrindinis 
dėmesys būtų skiriamas vaikams. Visų pirma geriau derinant darbo ir privatų gyvenimą būtų 
galima išspręsti gyventojų senėjimo problemą. Turi būti teikiama daugiau prieinamų ir geros 

                                               
1 COM(2005)94, žalioji knyga „Demografiniai pokyčiai skatina naują kartų vienybę“.



PE441.184v01-00 10/11 PR\815397LT.doc

LT

kokybės ankstyvosios priežiūros ir ugdymo paslaugų ir imamasi tėvams naudingų priemonių.

Politikos sritis „Aktyvus senėjimas“
Aktyvus senėjimas – tai kuo geresnių galimybių žmonėms sudarymas siekiant, kad sendami 
jie galėtų išlaikyti sveikatą, dalyvauti su socialine aplinka susijusiame gyvenime ir gerinti 
gyvenimo kokybę. 2012 m. turėtų būti paskelbti „Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo metais“, per kuriuos būtų aiškiai parodytas jaunų ir vyresnių žmonių indėlis į 
visuomenę. Europos metai visada padėdavo užsitikrinti plataus masto politinę paramą ir 
parengti dirvą didesniems įsipareigojimams.

Politikos sritis „Ekonomika ir augimas“
Pranešėjas mano, kad vis didesnis gyventojų senėjimas yra ir puiki galimybė gerinti gebėjimą 
konkuruoti ir diegti naujoves, taigi didinti augimą bei užimtumą. Turi būti sudarytos sąlygos 
siekiant įsisavinti naujas ekonomikos, susijusios su vyresnio amžiaus žmonėmis, rinkas. Jos 
turėtų apimti produktus ir paslaugas, pritaikytus specialiems vyresnių žmonių poreikiams, ir 
padėti jiems kuo ilgiau gyventi savarankiškai ir išlaikyti aukštą gyvenimo kokybę. Vien 
Vokietijoje vyresnių nei šešiasdešimtmečių kartos perkamoji galia sudaro 320 mln. eurų per 
metus ir vis didėja.

Politikos sritis „Migracija“
Migracija turėtų būti aptariama pasaulio kontekste: JAV vis labiau priklauso nuo migracijos, o 
demografiniai pokyčiai Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose pasireikš tik šimtmečio pabaigoje. 
Daugelyje šalių dėl migracijos sumažėjo gimstamumo deficitas arba buvo išlaikytas 
gyventojų skaičiaus augimas. Migracijos tikslas visada turėtų būti integracija neprarandant 
tapatybės, lygiateisis dalyvavimas ir atsakomybė. Tam reikia, kad migrantai būtų pasirengę 
prisitaikyti, o vietos gyventojai – juos priimti.

Politikos sritis „Pensijos“
Demografiniai netolygumai daro didelę įtaką socialinių išlaidų finansavimui ir finansinei 
pensijų sistemų padėčiai. Su senėjimus susijusios socialinės išlaidos iki 2060 m. padidės 
4,75 proc. BNP (visų valstybių narių vidurkis).1 Valstybės išlaidos pensijoms iki 2060 m. 
galėtų padidėti 2,4 proc. BNP. Kyla klausimas, kaip tokiomis sąlygomis visiems užtikrinti 
deramas pensijines pajamas. Pranešėjas mano, kad visų pirma reikia stengtis konsoliduoti 
valstybės biudžetą ir taikyti įsiskolinimo mažinimo principą.

Politikos sritis „Priežiūra“
ES regionuose, kurių gyventojai seni, retai gyvenamuose ir atokiuose regionuose 
demografiniai pokyčiai pasireikš ypač aštriai ir anksčiau nei kituose regionuose. Vien Rytų 
Vokietijoje iki 2050 m. gali būti prarasta pusė dirbančių žmonių potencialo. Turėtų būti ypač 
skatinami moksliniai priežasčių ir poveikio tyrimai siekiant panaudoti juos rengiant politines 
socialinės ir medicinos struktūros keitimo koncepcijas.

Dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ES vis daugėja žmonių, kurie vyresni kaip 80 metų. 
Numatoma, kad 2010–2030 m. jų padaugės 57 proc.2 Padaugės vienišų žmonių. Šeimos 

                                               
1 „Ekonominių ir biudžeto rodiklių projekcijos 27 valstybių narių ES (2008–2060 m)“,
2009 m. pranešimas, bendrai parengtas Europos Komisijos ir Ekonominės politikos komiteto.
2 COM(2005)94, žalioji knyga „Demografiniai pokyčiai skatina naują kartų vienybę“.
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negali pačios vienos prižiūrėti itin senyvo amžiaus šeimos narių. Valstybės narės turėtų 
nustatyti nuolatines ir skaidrias kontrolės sistemas siekiant apsaugoti žmonių, kuriems reikia 
priežiūros, orumą ir parengti ES kodeksą, kuriame būtų nustatyti būtiniausi ilgalaikės slaugos 
reikalavimai ir paslaugos, kurias patvirtintų EP ir Taryba.


