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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par demogrāfiskajām problēmām un paaudžu solidaritāti
(2010/2027(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1997. gada 14. marta rezolūciju par Komisijas ziņojumu Padomei un 
Eiropas Parlamentam attiecībā uz demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā 
1995. gadā1,

– ņemot vērā 1998. gada 12. marta rezolūciju par Komisijas ziņojumu attiecībā uz 
demogrāfisko situāciju 1997. gadā2,

– ņemot vērā 2000. gada 15. decembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu „Ceļā uz visu 
paaudžu Eiropu — labklājības un paaudžu solidaritātes veicināšana”3,

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Jauna solidaritāte paaudžu starpā saistībā ar 
demogrāfiskām izmaiņām” (COM(2005)0094),

– ņemot vērā 2006. gada 23. marta rezolūciju par demogrāfiskajām problēmām un 
paaudžu solidaritāti4,

– ņemot vērā 2006. gada 6. septembra rezolūciju par Eiropas nākotnes sociālo modeli5,

– ņemot vērā 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Eiropas demogrāfisko nākotni6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas demogrāfiskā nākotne — kā pārvērst 
problēmu par iespēju” (COM(2006)0571),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Paaudžu solidaritātes veicināšana” 
(COM(2007)0244),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2007. gada 14. marta 
atzinumu par tematu „Ģimene un demogrāfiskās izmaiņas”7 un tā galveno priekšlikumu, 
kas paredz, ka dalībvalstīm būtu jāparaksta t.s. Eiropas ģimenes pakts,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Eiropas demogrāfiskā nākotne faktos 
un skaitļos” (SEC(2007)0638),

– ņemot vērā Komisijas un Ekonomikas politikas komitejas (Darba grupa novecošanas 
jautājumos) kopīgi izstrādāto ziņojumu par tematu „2009. gada pārskats par iedzīvotāju 
novecošanu. Ekonomikas un budžeta prognozes 27 ES dalībvalstīs (2008.–2060.)”,

                                               
1 OV C 115, 14.4.1997., 238. lpp.
2 OV C 104, 6.4.1998., 222. lpp.
3 OV C 232, 17.8.2001., 381. lpp.
4 OV C 292E, 1.12.2006., 131. lpp.
5 OV C 305E, 14.12.2006., 141. lpp.
6 Attiecīgajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0066.
7 OV C 161, 13.7.2007, 66. lpp.
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– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. pantu un 3. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un 
monetārās komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2010),

A. paužot pārliecību, ka sabiedrība, kurā tiek ievērota cilvēka cieņa, ir balstīta uz 
starppaaudžu taisnīguma principu;

B. apzinoties, ka, lai sasniegtu ekonomikai un sabiedrībai izvirzītos mērķus, ir vajadzīga 
visu paaudžu dzīves pieredze, līdzdalība un bagātīgais ideju klāsts;

C. paužot pārliecību, ka demogrāfiskās pārmaiņas ir iespējams regulēt, ja šim procesam 
pienācīgi sagatavojas un nopietni attiecas pret to;

D. tā kā galvenie instrumenti starppaaudžu taisnīguma nodrošināšanai ir dalībvalstu rīcībā 
(pensiju sistēmas un veselības aprūpe), tomēr arī Eiropas Savienība var iesaistīties šajā 
procesā ar nozīmīgām iniciatīvām, īstenojot pārraudzību, paraugprakses apmaiņu un 
rīcības programmas,

Pamata aspekti un mērķi 

1. norāda, ka starppaaudžu taisnīgums jāsaprot kā līdzsvarots gūstamo labumu un uzliktās 
nastas sadalījums paaudžu starpā;

2. uzskata, ka pamatu nevainojamai paaudžu līdzāspastāvēšanai veido tādas pamatvērtības 
kā brīvība, solidaritāte un taisnīgums, turklāt šādas līdzās pastāvēšanas raksturīgākajām 
iezīmēm jābūt savstarpējam respektam, atbildībai un gatavībai pievērsties līdzcilvēku 
vajadzībām;

3. kā iepriecinošu faktu konstatē to, ka cilvēku mūžs kļūst arvien garāks, viņi ilgāk saglabā 
aktivitāti un patstāvīgi un ar entuziasmu piedalās sabiedriskajā dzīvē; taču, no otras 
puses, dalībvalstīs jau vairākus gadu desmitus ir vērojams zems dzimstības līmenis, un 
šis apstāklis var radīt lielu slogu nākamajām paaudzēm un būt par iemeslu resursu 
pārdales konfliktiem;

4. uzskata, ka uz starppaaudžu taisnīgumu vērstas politikas mērķim jābūt 
pamatnosacījumu un instrumentu izveidei atklāta un godīga paaudžu dialoga 
īstenošanai, kas pavērtu ceļu savstarpēji izdevīgiem risinājumiem;

5. uzskata, ka, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēku pieredzi, dzīves gaitā paveikto un 
zināšanas, ir skaidri jāsaprot, ka šie cilvēki ekonomikai un sabiedrībai ir nevis slogs, bet 
gan ieguvums;

Pārredzamības iniciatīva

6. aicina Komisiju un Padomi gan visās dalībvalstīs, gan Eiropas Savienībā ieviest 
„paaudžu bilances”, izmantojot tās kā informatīvus instrumentus, un turpināt izvērst 
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EUROSTAT ilgtspējīgas attīstības rādītājus (SDI), lai ticami atspoguļotu un prognozētu 
maksājumu plūsmas starp paaudzēm, kā arī katras paaudzes veikumu un tai uzlikto 
nastu;

7. uzskata, ka būtu jāveic saistoša rakstura ietekmes analīzes („paaudžu pārbaudes”), kuras 
atspoguļotu Eiropas Savienības un dalībvalstu likumu ietekmi uz starppaaudžu 
taisnīgumu un pavērtu iespējas ilgtermiņā novērtēt attiecīgās izmaksas un ieguvumus;

Politikas joma „Izglītība un nodarbinātība”

8. pauž pārliecību, ka uz starppaaudžu taisnīgumu vērstas politikas būtiskākais aspekts ir 
atklāta un taisnīga izglītošanās iespēju un darba tirgus pieejamība, kas veido pamatu 
labklājībai un patstāvībai;

9. atzīst, ka par darbu uzskatāms ne tikai algots darbs un ka vecāka gadagājuma cilvēki, 
kuri veic pienākumus ģimenē vai sabiedrībā, cilvēcisko aspektu ziņā lielā mērā ietekmē 
mūsu sabiedrības veidošanos, un mudina valdības vienkāršot apstākļus bez atalgojuma 
veiktiem pienākumiem un aprūpei ģimenē un nekavējoties precizēt ar atbildības 
uzņemšanos saistītos jautājumus;

10. konstatē, ka personāla vidējā vecuma vienpusīga samazināšana nozīmē nevis lielākas 
inovāciju iespējas, bet gan pieredzes, zināšanu un kompetenču izšķērdēšanu;

11. pauž nožēlu par to, ka iesaistīšanās pagaidu darbos, kā arī uz noteiktu laiku nodibinātu 
darba attiecību, minimālās nodarbinātības un bezdarba pieaugums negatīvi ietekmē 
iedzīvotāju profesionālās dzīves virzību, padarot to arvien nepastāvīgāku un nedrošāku;

12. pauž pārliecību, ka pāreju starp dažādiem darba mūža posmiem var atvieglot 
elastdrošības pieeja, jo tās pamatā ir paaudžu solidaritātes princips un ir ievērotas visu 
vecuma grupu rūpes un vajadzības;

13. uzsver, ka visu ar izglītību saistīto pasākumu centrā jābūt mūžizglītībai, kurā iesaistīties 
ir visu paaudžu uzdevums;

14. uzsver, ka demogrāfiskās pārmaiņas nedrīkst izmantot kā ieganstu sociālo tiesību 
ierobežošanai un pabalstu samazināšanai;

Iniciatīva „Eiropas jauniešu nodarbinātības garantija” 

15. uzsver, ka bezdarbs jauniešu vidū ir viena no sevišķi steidzamā kārtā risināmām 
problēmām, jo tas var novest pie izredžu trūkuma, atstumtības un sociālo izmaksu 
pieauguma, turklāt tādējādi tiek nelietderīgi izšķiesti vērtīgi cilvēkresursi; 

16. prasa Padomei un Komisijai pielikt īpašus pūliņus un izstrādāt konkrētus pasākumus, 
tostarp Eiropas jauniešu nodarbinātības garantiju, kura nodrošinātu to, ka ikvienam bez 
darba palikušam jaunietim ne vēlāk kā pēc sešiem bezdarbnieka statusā pavadītiem 
mēnešiem tiek piedāvāta darba vieta, mācekļa prakses vieta, papildu apmācība vai darba 
un mācību apvienošanas iespējas; izvirzot nosacījumu, ka attiecīgajiem jauniešiem 
pašiem ir jāpieliek pūles, lai veicinātu savu iekļaušanos darba tirgū;
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Iniciatīva „Eiropas pakts 50+”

17. aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju gādāt par to, lai, paplašinot ES stratēģiju 
2020. gadam, līdz 2020. gadam tiktu sasniegti arī šādi mērķi:

i) paaugstināt iedzīvotāju nodarbinātības līmeni vecuma grupā virs 50 gadiem, panākot, 
ka tas pārsniedz 55 %;

ii) ierobežot pirmstermiņa pensionēšanos un finansiālos stimulus, kas mudina uz šādu 
rīcību;

iii) palielināt kvalifikācijas celšanas un tālākizglītības pasākumos iesaistījušos cilvēku 
īpatsvaru visās vecuma grupās;

iv) radīt stimulus darbiniekiem, kuri pārsnieguši 60 gadu vecumu, joprojām palikt darba 
tirgū, kā arī stimulus uzņēmumiem pieņemt darbā šādus darbiniekus;

Darbaspēka vecuma struktūras dažādošanas iniciatīva

18. pauž viedokli, ka vecu cilvēku nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no darba devēju 
iniciatīvām ar veselības aprūpi, tālākizglītību, darba organizāciju, apmierinātību ar 
darbu un vadības attieksmi saistīto uzdevumu risināšanai, un sociālajiem partneriem šīs 
iniciatīvas jāattīsta kopīgā sadarbībā;

Paaudžu tandēma iniciatīva

19. prasa konkrētas iniciatīvas dažāda vecuma darbinieku sadarbības veicināšanai darba 
procesā, mudina atbalstīt šādus uzņēmumus un apbalvot izcilus projektus;

Iniciatīva „Neierobežota nodarbinātība”

20. pauž pārliecību, ka jautājumam, cik lielā mērā cilvēki pēc pensionēšanās vecuma 
robežas sasniegšanas vēlēsies turpināt profesionālo darbību, ir jābūt viņu pašu ziņā;

21. mudina Padomi un dalībvalstis līdz 2012. gadam likt izskatīt un, atkāpjoties no 
dažādiem aizspriedumiem, atcelt vecuma ierobežojumus attiecībā uz dažādu amata 
pienākumu vai pilnvarojumu izpildi vai aizdevumu piešķiršanu;

Aktīvas novecošanas iniciatīva

22. aicina Komisiju pārskatīt ar aktīvu novecošanu saistītos pasākumus un 2011. gadā nākt 
klajā ar rīcības plānu vecāka gadagājuma cilvēku cieņas, veselības un dzīves kvalitātes 
uzlabošanai;

23. aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu ar mērķi pasludināt 2012. gadu par Eiropas 
aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu, lai tādējādi skaidri parādītu vecāka 
gadagājuma cilvēku nozīmi sabiedrībā; atzinīgi vērtē to, ka virkne pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju ir pasludinājušas 29. aprīli par paaudžu solidaritātes dienu;

Politikas joma „Ģimene”
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24. uzsver, ka ģimene ir mūsu sabiedrības pamats un tā ir nesaraujami saistīta ar vērtību 
sistēmas un solidāras līdzās pastāvēšanas popularizēšanu; uzsver arī to, ka darba un 
ģimenes dzīves savienošanas iespējas visās dalībvalstīs nodrošināmas ar cenas ziņā 
pieņemamām un kvalitatīvām aprūpes iespējām bērniem agrīnā vecumā;

25. mudina dalībvalstis īstenot vecākiem labvēlīgus pasākumus, piemēram, piedāvājot 
papildu pensijas saņemšanas iespējas un nodokļu atvieglojumus uzņēmumu 
bērnudārziem; turklāt būtu jāveic paraugprakses apmaiņa Eiropas Ģimeņu alianses 
programmā;

26. pauž viedokli, ka darba un ģimenes dzīves savienošanas iespējas var veicināt ar 
elastīgiem darba laikiem un darba dalīšanas iespējām;

Politikas joma „Ekonomika un izaugsme”

27. uzskata, ka jaunu tirgu apguve tajā tautsaimniecības jomā, kas orientēta uz veco cilvēku 
vajadzībām, piedāvā plašas izredzes uzlabot konkurētspēju un inovācijas spēju, kā arī 
kāpināt izaugsmi un paaugstināt nodarbinātības līmeni;

28. aicina dalībvalstis radīt attiecīgus pamatnosacījumus, it īpaši novatoriskus rīcības 
principus, kuros būtu ņemti vērā atšķirīgie apstākļi dažādos reģionos;

Politikas joma „Pensijas un budžets”

29. vērš uzmanību uz to, ka sociālo garantiju sistēmām nākotnē būs jāsaskaras ar 
sarežģītiem uzdevumiem un ka pieaug nabadzīgu vecumdienu risks; pauž viedokli, ka, 
veidojot nodrošinājumu vecumdienām, prioritāra nozīme piešķirama drošai plānošanai;

30. brīdina, ka valstu un pašvaldību budžetu konsolidēšana un prasība samazināt valsts 
parādu ir ar starppaaudžu taisnīgumu saistīts jautājums;

Politikas joma „Migrācija”

31. uzskata, ka migrācija, kurai seko sekmīga integrācija, veicina demogrāfisko pārmaiņu 
pārvarēšanu un ka savulaik imigrējušo cilvēku vidū vēl joprojām ir pārāk daudz tādu 
cilvēku, kuri neizjūt piederību dalībvalstij, kurā viņi apmetušies uz dzīvi;

32. uzskata, ka veiksmīgas integrācijas priekšnoteikumi ir identifikācija, vienlīdzīga 
iesaistīšanās un atbildība un ka integrācija sekmīgi norisināsies tikai tad, ja imigranti 
vēlēsies pielāgoties, savukārt uzņemošās valsts iedzīvotāji būs gatavi uzņemt šos 
cilvēkus savā valstī;

Politikas joma „Aprūpe”

33. vērš uzmanību uz to, ka demogrāfiskās pārmaiņas dažādos reģionos norisinās ārkārtīgi 
atšķirīgi un rezultātā vērojama izceļošana no lauku apvidiem un nomaļajiem reģioniem, 
tādēļ ir jāizstrādā koncepcijas sociālās un medicīniskās aprūpes struktūru pārveidei, 
jāparedz atbalsta finansējums un jāsāk intensīva paraugprakses apmaiņa;

34. uzsver, ka cilvēkiem neatkarīgi no viņu ienākumu līmeņa, vecuma, sociālā statusa vai 
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veselības apdraudējumiem ir jāsaņem cenas ziņā pieņemama un kvalitatīva medicīniskā 
palīdzība, kā arī aprūpe;

35. atzīst vecu cilvēku aprūpes jomā paveikto darbu un aicina dalībvalstis ieviest regulāras 
un pārredzamas kontroles sistēmas, lai aizsargātu aprūpējamo cilvēku cieņu;

36. uzskata, ka ir nepieciešams izveidot visā Eiropas Savienībā piemērojamu rīcības 
kodeksu, kuru pieņemtu Eiropas Parlaments un Padome un kurā būtu paredzēti 
minimālie priekšraksti un veicamie uzdevumi attiecībā uz ilgtermiņa aprūpes 
nodrošināšanu;

37. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Starppaaudžu taisnīguma iedibināšana turpmākajos gados būs viens no prioritārajiem 
uzdevumiem gan Eiropas, gan dalībvalstu politikā. Gadsimta sākuma demogrāfisko pārmaiņu 
pirmās sekas vērojamas jau pašlaik.

Starppaaudžu taisnīguma nodrošināšana
Demogrāfisko pārmaiņu rezultātā ir vērojama iepriecinoša tendence, ka cilvēku mūžs kļūst 
arvien garāks un ilgāk saglabājas viņu garīgā un fiziskā aktivitāte. Tomēr, no otras puses 
raugoties, dalībvalstīs jau vairākus gadu desmitus ir vērojams zems dzimstības līmenis; 
iedzīvotāju vecuma struktūras proporcionālajai attiecībai ir raksturīga pastāvīga virzība uz 
vecākās paaudzes pusi. Iezīmējas robežas līdzšinējai pensiju shēmu koncepcijai, kura balstās 
uz citu vecuma grupu iedzīvotāju veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Šāda sistēma 
var nodrošināt solidaritāti, sociālo taisnīgumu un sociālās drošības sistēmu stabilitāti tikai tik 
ilgi, kamēr to cilvēku skaits, kuri izmanto attiecīgās priekšrocības, ir ievērojami mazāks par to 
cilvēku skaitu, uz kuriem gulst šo priekšrocību finansējums. Ja piepildīsies prognozes, 
jārēķinās ar to, ka nākamās paaudzes varētu izjust lielu finansiālu slogu un no tā izrietošos 
resursu pārdales konfliktus. Notikumu gaita var vēl vairāk saasināties finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīžu rezultātā.

Dialoga iespējamības nodrošināšana  
Referents apzinās, ka galvenie mehānismi starppaaudžu taisnīguma panākšanai ir pašu 
dalībvalstu rīcībā. Jautājums par demogrāfisko pārmaiņu sekām Eiropā ir skatīts vairākās 
augstākā līmeņa sanāksmēs, taču pieņemtie solījumi tiek pildīti tikai ar vilcināšanos. Eiropas 
„pievienoto vērtību” referents galvenokārt saskata iespējā izveidot pamatu un instrumentus 
atklātam un godīgam paaudžu dialogam, kas pavērtu ceļu savstarpēji izdevīgiem 
risinājumiem. Taisnīguma ideja praksē jāīsteno intensīvāk, balstoties uz principiem, kas 
paredz veikumam adekvātus ienākumus, taisnīgas iespējas un taisnīgu līdzdalību.

Pārredzamības izveide
Referents ierosina konkrētus pasākumus, lai radītu pamatu atklātam dialogam. Lai ticami 
atspoguļotu un prognozētu maksājumu plūsmas starp dažāda vecuma iedzīvotāju grupām, kā 
arī katras paaudzes veikumu un tai uzlikto nastu, jāizmanto ar pārredzamību saistītas 
iniciatīvas, piemēram, paaudžu bilances. Turklāt, Eiropas un dalībvalstu līmenī veicot saistošu 
likumu ietekmes analīzi („paaudžu pārbaudi”), tiktu izvērtēta šo likumu ietekme uz 
starppaaudžu taisnīgumu un pavērtas iespējas izmaksu un ieguvumu ilgtermiņa 
novērtējumam.

Politikas joma „Izglītība un nodarbinātība”
Īpaša uzmanība ir pievērsta izglītības un nodarbinātības politikai. Veidojot visām paaudzēm 
taisnīgu politiku, centrā jāizvirza atklāta un taisnīga piekļuve izglītošanās iespējām un darba 
tirgum. Šāda pieeja veido priekšnoteikumu tam, lai ikviena paaudze varētu sev sagādāt 
labklājību un patstāvību. Nodrošinot mūžizglītības pieejamību un palielinoties nodarbināto 
cilvēku īpatsvaram, ir iespējams paaugstināt produktivitāti. Cilvēkus atstumjot, tiek grauta 
viņu cilvēciskā cieņa.
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Nodarbinātības līmenis vecuma grupā, ko veido 55 līdz 64 gadus vecie iedzīvotāji, nesasniedz 
Eiropadomes izvirzīto un Lisabonas stratēģijā noteikto mērķi 2010. gadam (proti, 50 %).1
Tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam algotu darbu strādājošo iedzīvotāju skaits samazināsies par 
trim miljoniem. Darba tirgū un ekonomikā veidosies būtiskas strukturālās pārmaiņas. 
Mainoties ģimeņu struktūrām, palielināsies vecāka gadagājuma darba ņēmēju (vecumā no 
55 līdz 64 gadiem) skaits, būs arī vairāk pensionāru (vecumā no 65 līdz 79 gadiem) un vecu 
cilvēku (vecumā virs 80 gadiem), turklāt vienlaikus samazināsies bērnu, jauniešu un 
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits.2 Krīzes tautsaimniecībā, pagaidu darbs, uz noteiktu 
laiku nodibinātu darba attiecību, minimālas nodarbinātības un bezdarba līmeņa pieaugums 
negatīvi ietekmēs iedzīvotāju profesionālās dzīves virzību, padarot to nepastāvīgāku un 
nedrošāku. Lai risinātu šo problēmu, strauji un apņēmīgi jāveicina gan jaunu, gan vecāka 
gadagājuma cilvēku iesaistīšanās darba tirgū, pamatojoties uz pilna dzīves cikla pieeju.
Nozīmīgi soļi šajā ziņā ir elastdrošības koncepcija un ES stratēģijā 2020. gadam izvirzītais 
mērķis panākt, lai ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars sasniegtu 75 %.

Eiropas Savienībā bezdarbs 15 līdz 24 gadus veco jauniešu vidū ievērojami pārsniedz 
bezdarba līmeni pārējās vecuma grupās. Joprojām pārlieku augsts ir skolu pametušo jauniešu 
īpatsvars, tādējādi apdraudot Lisabonas stratēģijā noteikto mērķi, kas paredz līdz 2012. gadam 
panākt, lai skolu pametušo jauniešu īpatsvars nepārsniegtu 10 %. Nākotnes darbavietām būs 
vajadzīgi augsti kvalificēti darbinieki. Lai uzlabotu jauniešu iesaistīšanos darba tirgū, 
referents nāk klajā ar priekšlikumu ieviest Eiropas jauniešu nodarbinātības garantiju. Tā 
paredz ikvienam bez darba palikušam jaunietim ne vēlāk kā pēc sešiem bezdarbnieka statusā 
pavadītiem mēnešiem nodrošināt darba vietu, mācekļa prakses vietu, papildu apmācību vai 
darba un mācību apvienošanas iespējas. Turklāt te jāievēro princips „palīdzēt un prasīt”, proti,
attiecīgajiem jauniešiem ir pašiem jāpieliek pūles, lai veicinātu savu integrēšanos darba tirgū.

Referents prasa, lai, domājot par vecāka gadagājuma cilvēkiem, tiktu panākta vienošanās par 
Eiropas „50+” paktu. Šajā paktā, paplašinot ES stratēģiju 2020. gadam, būtu jāparedz 
paaugstināt nodarbinātības līmeni vecuma grupā virs 50 gadiem, lai tas pārsniegtu 55 %, kā 
arī ierobežot pirmstermiņa pensionēšanos un ar to saistītos finansiālos stimulus, palielināt 
kvalifikācijas celšanas un tālākizglītības pasākumos iesaistījušos iedzīvotāju īpatsvaru visās 
vecuma grupās un radīt stimulus iedzīvotājiem, kuri pārsnieguši 60 gadu vecumu, palikt darba 
tirgū. Ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēku pieredzi, dzīves gaitā paveikto un zināšanas, ir 
skaidri jāizprot, ka šie cilvēki sabiedrībai un ekonomikai ir nevis slogs, bet gan ieguvums.
Pakts būtu jāpapildina ar konkrētiem pasākumiem, piemēram, uzņēmumos nostiprinot darba 
grupas, kurās kopā strādā dažādu vecumu darbinieki, kā arī pārskatot un atceļot dažādus 
vecuma ierobežojumus.

Uzņēmumos jāmaina domāšanas veids. Jaunākie CEDEFOP pētījumi liecina, ka daudziem 
darba devējiem vēl joprojām ir aizspriedumi attiecībā uz vecāka gadagājuma darbinieku 
produktivitāti. Ir nepieciešamas iniciatīvas, lai īstenotu uzdevumu kompleksus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, tālākizglītību, darba organizāciju, apmierinātību ar darbu un vadības 
attieksmi. Sociālajiem partneriem šīs iniciatīvas kopīgi jāizstrādā un jāveicina to īstenošana 
uzņēmumos. Mums ir nepieciešama lielāka sapratne attiecībā uz to, ka vecāka gadagājuma 
                                               
1 Apspriešanās par iespēju pasludināt 2012. gadu par Eiropas aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu 
— Eiropas Komisija, 2009. gada jūnijs.
2 COM(2005)94 — Zaļā grāmata „Jauna solidaritāte paaudžu starpā saistībā ar demogrāfiskām izmaiņām”.
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darbiniekiem arī pēc pensijas vecuma iestāšanās tiek dotas iespējas un viņi tiek rosināti 
joprojām aktīvi piedalīties darba dzīvē.

Mūžizglītībai jābūt visu dalībvalstīs īstenoto izglītības pasākumu centrā. Saistībā ar iniciatīvu 
„jaunas iemaņas jaunām darbavietām” veiktie izvērtējumi par nākotnē nepieciešamajām 
kvalifikācijām liecina, ka liela daļa strādājošo iedzīvotāju ir apguvuši tikai elementāras 
prasmes.

Politikas joma „Ģimene” 
Vidējais dzimstības līmenis Eiropas Savienībā ir 1,5 bērni, un tas ir viens no pasaulē 
zemākajiem rādītājiem. Bieži vien trūkst struktūru, kuras dzīvesbiedriem ļautu piepildīt vēlmi 
laist pasaulē bērnus. Priekšnoteikums dzimstības uzlabošanai ir tāda politika, kuras centrā ir 
bērnu vajadzības. Demogrāfiskās novecošanas problēmu jo īpaši var palīdzēt risināt labākas 
darba un privātās dzīves savienošanas iespējas. Ir jāpaplašina cenas ziņā pieejamas un 
kvalitatīvas aprūpes un audzināšanas iespējas bērniem agrīnā vecumā un jāīsteno pasākumi 
vecāku atbalstam.

Politikas joma „Aktīva novecošana”
Aktīva novecošana nozīmē optimāli uzlabotas iespējas novecojot saglabāt labu veselību, 
iesaistīties savas sociālās vides norisēs un uzlabot dzīves kvalitāti. 2012. gads būtu 
jāpasludina par Eiropas aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu, lai skaidri 
parādītu, kāds ir jaunu un vecāka gadagājuma cilvēku devums sabiedrībai. Pasludinot kādu 
gadu par Eiropas gadu, tas vienmēr ir ļāvis gūt plašu politisko atbalstu un atbrīvot ceļu lielāku 
apņemšanos īstenošanai.

Politikas joma „Ekonomika un izaugsme”
Referents uzskata, ka pastiprinātā sabiedrības novecošana sniedz arī nozīmīgas izredzes 
uzlabot konkurētspēju un inovācijas spēju, tādējādi ļaujot palielināt izaugsmi un 
nodarbinātības līmeni. Jāizstrādā pamatnosacījumi jaunu tirgu apguvei tajā tautsaimniecības 
jomā, kas orientēta uz veco cilvēku vajadzībām. Šajos tirgos ietilpst vecāka gadagājuma 
cilvēku īpašajām vajadzībām pielāgotas preces un pakalpojumi, kas ļauj šiem cilvēkiem 
iespējami ilgi turpināt dzīvot neatkarīgi, vienlaikus saglabājot augstu dzīves kvalitāti. Tikai 
Vācijā vien 60 gadu vecumu pārsniegušo iedzīvotāju pirktspēja gadā ir apmēram 320 miljoni 
eiro, turklāt šī tendence strauji pastiprinās.

Politikas joma „Migrācija”
Jautājums par migrāciju jāaplūko visas pasaules kontekstā: Amerikas Savienotajās Valstīs 
turpina palielināties atkarība no imigrācijas, savukārt Āfrikā un Tuvajos Austrumos 
demogrāfisko pārmaiņu ietekme sāks izpausties tikai uz gadsimta beigu pusi. Daudzās valstīs 
imigrācija ļāvusi vājināt dzimstības deficīta sekas vai attiecīgi saglabāt iedzīvotāju pieauguma 
līmeni. Migrācijas mērķim vienmēr jābūt integrācijai, kuras pamatā būtu identifikācija, 
vienlīdzīga iesaistīšanās un atbildība. Priekšnoteikums tam, lai tas izdotos, ir imigrantu 
gatavība pielāgoties, kā arī attiecīgās valsts iedzīvotāju gatavība šos cilvēkus uzņemt savā 
valstī.

Politikas joma „Pensijas”
Demogrāfiskā nelīdzsvarotība būtiski ietekmē sociālo izdevumu finansējumu un pensiju 
sistēmu finansiālo stāvokli. Ar iedzīvotāju novecošanu saistīto publisko sociālo izdevumu 
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apmērs visās dalībvalstīs līdz 2060. gadam caurmērā palielināsies par apmēram 4,75 % no 
NKP1. Pensiju finansēšanai nepieciešamie publiskie izdevumi līdz 2060. gadam varētu 
pieaugt par 2,4 % no NKP. Rodas jautājums, kā, ņemot vērā šos pamatnosacījumus, 
nodrošināt visiem pensionētajiem iedzīvotājiem pienācīgus ienākumus. Referents brīdina, ka 
galvenokārt pūliņi jākoncentrē uz valstu un pašvaldību budžetu konsolidēšanu un valsts 
parāda samazināšanu.

Politikas joma „Aprūpe”
Tajos Eiropas Savienības reģionos, kuros dzīvo daudz vecu cilvēku, kuros ir zems iedzīvotāju 
blīvums vai kuri atrodas stipri nomaļus, demogrāfiskās pārmaiņas norisināsies saasināti un 
iestāsies ātrāk nekā pārējos reģionos. Jau Austrumvācijā vien pastāv risks līdz 2050. gadam 
zaudēt pusi no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Vajadzētu īpaši veicināt zinātniskus 
pētījumus par šīs parādības iemesliem un sekām un uz to pamata izstrādāt politikas 
koncepcijas nepieciešamajai sociālās un medicīniskās aprūpes struktūru pārveidei.

Pakāpeniski palielinoties paredzamajam mūža ilgumam, Eiropas Savienībā pieaug 80 gadu 
vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits. Saskaņā ar prognozēm laikposmā no 2010. līdz 
2013. gadam iedzīvotāju skaits šajā vecuma grupā palielināsies par 57 %2. Pieaugs vientuļi 
dzīvojošu cilvēku skaits. Ģimenes nespēj vienas pašas tikt galā ar veco ģimenes locekļu 
aprūpi. Dalībvalstīm būtu jāievieš regulāras un pārredzamas kontroles sistēmas, lai aizsargātu 
aprūpējamo cilvēku cieņu un ieviestu visā Eiropas Savienībā piemērojamu rīcības kodeksu, 
kurā būtu paredzēti minimālie priekšraksti un veicamie uzdevumi attiecībā uz ilgtermiņa 
aprūpi, un šis kodekss būtu jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei.

                                               
1 2009. gada pārskats par iedzīvotāju novecošanu. Ekonomikas un budžeta prognozes 27 ES dalībvalstīs (2008.–
2060.). Eiropas Komisijas un Ekonomikas politikas komitejas kopīgi izstrādāts ziņojums.
2 COM(2005)94 — Zaļā grāmata „Jauna solidaritāte paaudžu starpā saistībā ar demogrāfiskām izmaiņām”.


