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Lūgumrakstu komiteja

28.9.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0091/2012, ko „Empleo Senior” vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais José Luís Baro Fuentes, par struktūrfonda izveidi personu 
vecumā virs 45 gadiem nodarbinātības veicināšanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs organizācijas „Empleo Senior” vārdā norāda uz grūtībām, ar ko 
saskaras bezdarbnieki vecumā virs 45 gadiem, un uzsver, ka, neraugoties uz šo personu 
pieredzi un darba ražīgumu, viņi sastopas ar diskrimināciju un viņus nesamērīgi skar 
pašreizējie darba tirgus traucējumi. Lūgumrakstā norādīts, ka personu vecumā virs 45 gadiem 
bezdarba līmenis Spānijā ir 20 %, kas ir salīdzināms vienīgi ar jauniešu vecumā līdz 
30 gadiem bezdarba līmeni. Lūgumraksta iesniedzējs norāda arī, ka šajā vecuma grupā 
bezdarbs bieži vien ir ilgstošs, lai gan tieši šiem bezdarbniekiem ir lielāki ģimenes pienākumi, 
un tam ir nopietna ietekme uz sociālā nodrošinājuma iemaksām. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz Eiropas Parlamentu pastiprināt un paplašināt atbalstu bezdarbniekiem vecumā virs 
45 gadiem (apkarojot diskrimināciju vecuma dēļ, sniedzot konsultācijas darba meklēšanā, 
ieviešot nodarbinātības veicināšanas pasākumus un palielinot izglītības un apmācības 
programmām paredzētos līdzekļus). Lūgumraksta iesniedzējs īpaši aicina Eiropas Parlamentu 
pieņemt rezolūciju, aicinot izveidot struktūrfondu personu vecumā virs 45 gadiem 
nodarbinātības veicināšanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Panākt, ka to sieviešu un vīriešu nodarbinātība, kas ir vecumā no 20 līdz 64 gadiem, sasniedz 
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75 %, ir viens no stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķiem, kurus Eiropadome iekļāvusi 
minētajā stratēģijā. Šis ir kopīgs dalībvalstu un Savienības mērķis. Tomēr, lai šo mērķi 
sasniegtu, nepieciešama vecāku darba ņēmēju, mazkvalificētu strādnieku un jauniešu lielāka 
līdzdalība.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķis ir palielināt darba ņēmēju, tostarp par 45 gadiem vecāku 
darba ņēmēju, iespējas dabūt darbu1. Uzlabot piekļuvi nodarbinātībai, veicināt aktīvu 
dzīvesveidu novecojot un ilgāku darba dzīvi, kā arī palielināt darba ņēmēju pielāgošanās 
spējas, ir ESF prioritātes 2007.–2013. gada plānošanas periodā2. ESF līdzfinansē, piemēram, 
vecāku darba ņēmēju apmācību, lai viņi ilgāk paliktu darba tirgū, individuāli pielāgotas 
konsultācijas darba meklētājiem (ietverot par 45 gadiem vecākus bezdarbniekus) nolūkā viņus 
no jauna iekļaut darba tirgū un elastīgas darba organizēšanas formas, ar kurām pagarināt 
darba dzīvi. 

Pašreizējā plānošanas periodā dalībvalstis apmēram EUR 1 miljardu (no EUR 75 miljardiem) 
ir piešķīrušas pasākumiem, ar kuriem veicināt aktīvu dzīvesveidu novecojot un ilgāku darba 
dzīvi. Palielināt darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās spējas ir ESF prioritāte, 
kam atvēlēti lielākie līdzekļi (vairāk nekā 20 %), ar kuriem atbalsta arī par 45 gadiem vecākus 
darba ņēmējus. Šiem darba ņēmējiem jāsaņem atbalsts arī no aktīviem un preventīviem darba 
tirgus pasākumiem, kam atvēlēti 15,3 % no kopējiem ESF līdzekļiem.

Dati, kas pieejami par līdzdalību ESF projektos 2011. gadā3, liecina, ka vecāku personu 
(vecumā no 55 līdz 64 gadiem) īpatsvars ir 6,37 %, savukārt personu vecumā no 25 līdz 
54 gadiem īpatsvars ir 62,18 %.
Pēc iespējas kvalitatīvāka aktīva dzīvesveida novecojot un ilgākas darba dzīves veicināšana ir 
arī viena no ESF 2007.–2013. gada prioritātēm Spānijā. Proti, Spānijas ESF stratēģijas mērķis 
ir sekmēt nodarbinātības stabilitāti un uzlabot darba ņēmēju pielāgošanās spējas. Saistībā ar šo 
mērķi ESF līdzfinansē darbības, ar kurām cita starpā 
i) izstrādā sistēmas un stratēģijas uzņēmumos piedāvātai mūžizglītībai, ko papildina citas 
apmācības un pakalpojumu nodrošināšana darba ņēmējiem;
ii) izstrādā un ievieš jaunus, daudz produktīvākus darba modeļus;
iii) izstrādā īpašus nodarbinātības, apmācības un atbalsta pasākumus, ar kuriem palīdz 
restrukturizēt atsevišķas nozares.

Šīs darbības saliedē vietējās publiskās administrācijas, pētniecības centrus, attiecīgos 
privātuzņēmumus un galalietotājus, lai rastu risinājumus ilgākas darba dzīves nodrošināšanai, 
vienlaikus arī sekmējot valsts sociālo un ekonomisko attīstību. Plašāka informācija par 
Spānijas ESF programmām ir pieejama šādā tīmekļa vietnē: http://www.empleo.gob.es/uafse/.

Komisijas likumdošanas priekšlikumi 2014.–2020. gada plānošanas periodam pilnībā atbilst 
Eiropadomes secinājumos paustajam, ka kohēzijas politikai ir jāatbalsta stratēģija 
„Eiropa 2020” un ES pamatmērķi. ESF regulas priekšlikumā4 paredzēts, ka ESF ir jāatbalsta 
nodarbinātības tematiskais mērķis, par ieguldījumu prioritātēm inter alia nosakot veselīgas un 
aktīvas vecumdienas, bezdarbnieku piekļuvi nodarbinātībai un darba ņēmēju spējas 
                                               
1 Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 162. pantu.
2 Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1081:20060801:LV:PDF).
3 Nav pieejami dati par to personu līdzdalību, kuri ir vecumā no 45 līdz 64 gadiem.
4 COM(2011)607 galīgā redakcija/2 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:LV:PDF).
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pielāgoties pārmaiņām. Priekšlikumā arī minēts, ka jāsasniedz izglītības tematiskais mērķis, 
inter alia par ieguldījumu prioritāti nosakot uzlabotu piekļuvi mūžizglītībai un darbaspēka 
prasmju un iemaņu papildināšanu. Komisija uzskata, ka minētās ieguldījumu prioritātes ļautu 
dalībvalstīm un reģioniem, izstrādājot darbības programmas, pilnībā ņemt vērā problēmas, ar 
kurām sastopas par 45 gadiem vecāki darba meklētāji un darba ņēmēji. Tomēr, lai šīs 
problēmas sekmīgi atrisinātu, dalībvalstīm un reģioniem šajā nolūkā ir jāpiešķir pietiekami 
ESF līdzekļi. Lai šo problēmu risināšanai, kā arī citiem nodarbinātības, izglītības un sociālās 
integrācijas uzdevumiem, tiktu piešķirts pietiekams ESF budžets, Komisija kā daļu no 
priekšlikuma daudzgadu finanšu shēmai1 ir ierosinājusi no kohēzijas politikas budžeta ESF 
atvēlēt vismaz 25 %.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka Eiropas Sociālajam fondam arī turpmāk jārisina lūgumraksta iesniedzēja 
minētās problēmas, ar kurām sastopas par 45 gadiem vecāki darba ņēmēji. Lai nākamajā 
plānošanas periodā minētajiem un citiem nodarbinātības, izglītības un sociālajiem 
uzdevumiem tiktu piešķirti pietiekami finanšu līdzekļi, vismaz 25 % no kohēzijas politikas 
budžeta ir jāatvēl ESF. Lai risinātu problēmas, ar kurām Spānijā saskaras par 45 gadiem 
vecāki bezdarbnieki, Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam sazināties ar valsts un 
vietējām iestādēm, kas atbild par ESF darbības programmu īstenošanu, nolūkā kopīgi izstrādāt 
projektus, ar kuriem atbalstīt bezdarbnieku reintegrāciju darba tirgū.

                                               
1 Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”, COM(2011)500 galīgā redakcija.


