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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas uzsākto diskusiju par elastīgumu un sociālo drošību (flexicurity), 
atgādina, ka darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits saskaņā ar prognozēm samazināsies, un 
ja šī „mīna ar laika degli” nerosinās ieviest izmaiņas darba tirgus politikā, tad IKP vidējais 
gada pieauguma rādītājs ES–25 sistemātiski samazināsies no 2,4 % laika posmā no 
2004. līdz 2010. gadam līdz tikai 1,2 % laika posmā no 2030. līdz 2050. gadam;

2. atzīmē — tā kā saskaņā ar prognozēm darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits samazināsies 
par 30 miljoniem, demogrāfiskā slodze divkāršosies un tās līmenis līdz 2050. gadam 
sasniegs 51 %; uzstāj, ka pilnībā un efektīvi jāizmanto darbaspēka potenciāls, lai panāktu 
ilgstoši noturīgas pensiju un veselības aprūpes sistēmas;

3. tādēļ pauž nožēlu, ka stingri valstu tiesību akti nodarbinātības aizsardzības jomā, 
aizsargājot pie sistēmas piederošas personas, vienlaikus var arī apgrūtināt citu personu 
iekļaušanos sistēmā; atgādina par Komisijas diskusiju attiecībā uz „piederošām” un 
„nepiederošām” personām; atzinīgi vērtē to, ka, definējot elastīgumu un sociālo drošību, 
par galveno mērķi vērienīgi noteikta „augšupejoša” mobilitāte;

4. tomēr atzīmē, ka sociālā politika un darba tiesības paliek valstu kompetencē; uzstāj, ka, 
definējot elastīgumu un sociālo drošību, nav jāmēģina atrast vienu universālu risinājumu, 
bet gan jāmeklē labākais no pastāvošajiem risinājumiem;

5. uzskata, ka darbaspēka brīvai apritei ir jāpaliek Eiropas darba kārtības uzmanības centrā 
un ka jāturpina Eiropas līmenī risināt virkni jautājumu, kas saistīti ar dalībvalstu sociālās 
drošības sistēmu savstarpēju saderību.
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