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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl demografinių iššūkių ir kartų solidarumo
(2005/2147(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl Komisijos ataskaitos apie demografinę padėtį 
Europos Sąjungoje 1995 m.1,

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl Komisijos demografinės ataskaitos 1997 m.2,

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Kuriant Europą įvairaus 
amžiaus žmonėms – gerovės ir kartų vienybės skatinimas“3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos atsakas į pasaulio senėjimo skatinamą 
ekonominę ir socialinę pažangą senėjančiame pasaulyje, Europos Komisijos indėlis į 
Antrąją pasaulinę senėjimo asamblėją (KOM(2002)0143),

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Demografiniai pokyčiai skatina naują kartų 
vienybę“;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Aplinkos 
apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos, Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetų nuomones (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos komunikatui dėl Žaliosios knygos „Demografiniai pokyčiai skatina 
naują kartų vienybę“;

2. teigia, kad laikui bėgant demografiniai pokyčiai kartu su lėtu ekonomikos augimu ir 
besitęsiančiu dideliu nedarbu šiuos iššūkius proporcingai didins; daro išvadą, kad dėl šios 
priežasties tiesioginė kova su lėtu augimu ir dideliu nedarbu turi padėti sumažinti 
demografinių pokyčių padarinius;

3. supranta, kad skirtingos valstybės narės šioje srityje stengiasi įveikti bendrus iššūkius ir 
ieško įvairių daugiau ar mažiau pavykusių sprendimų; turint omenyje, kad nėra 
vienintelio visiems tinkamo sprendimo, ypač Sąjungoje, kurią sudaro 25 ar daugiau
valstybių narių; pabrėžia, kad poreikį įvairiai traktuoti demografinius iššūkius ir su jais 
susidoroti dar labiau sustiprina dideli skirtumai įvairiuose valstybių narių regionuose; 
tokie skirtumai pareikalaus kūrybingo ir skirtingo vertinimo;

  
1 OL C 115, 1997 4 14, p 224.
2 OL C 104, 1977 4 6, p. 222.
3 OL C 232, 2001 8 17, p. 381.
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4. tiki, kad visos valstybės narės gali daugiau viena iš kitos pasimokyti energingiau 
dalydamosi pažangia patirtimi, ypač su tomis Skandinavijos valstybėmis, kuriose didelis 
moterų dalyvavimas darbo rinkoje susijęs su didžiausiu gimstamumo rodikliu Europoje;

5. mano, kad daugelio moterų sprendimas apriboti šeimos dydį arba atidėti jos kūrimą gali 
būti ne jų pačių pasirinkta, o priverstinė pirmenybė dėl iššūkio derinti darbą su šeiminiu 
gyvenimu; mano, kad, atsižvelgiant į šiuo metu Europoje mažėjantį gimstamumą, 
galimybių suteikimas moterims gimdyti vaikus atitiktų ne tik jų pačių, bet ir visos 
visuomenės interesus;

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant visas šeimos skatinimui trukdančias, tarp 
jų su darbu nesusijusias, kliūtis, pavyzdžiui, mokesčių politika, parduotuvių darbo laikas 
ir prieiga prie būsto rinkos;

7. daro išvadą, kad gyventojų darbo ir gyvenimo pusiausvyros gerinimas turi būti nuolatinis 
vyriausybių prioritetas; priduria, kad tuo tikslu vyriausybėms keliamas reikalavimas –
suteikti gyventojams galimybes patiems rinktis, užuot tai darius už juos;

8. neįmanoma pernelyg pabrėžti švietimo, įgūdžių lavinimo ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi galimybių svarbos, siekiant pagerinti asmenų judumą, gebėjimą įsidarbinti ir 
pasitenkinimą;

9. mano, kad privačios Europos įmonės turi atlikti svarbų vaidmenį aktyviai skatindamos 
lygias galimybes ir pasisakydamos prieš diskriminaciją dėl amžiaus; priduria, kad 
vykdydamos Bendrąją socialinę atsakomybę įmonės turi būti skatinamos priimti su 
gyventojų senėjimu susijusius iššūkius; 

10. mano, kad reikia remti imigracijos politikas, kuriomis siekiama skatinti sėkmingą 
ekonominę, socialinę ir teisinę migrantų integraciją, mažinančią demografinius iššūkius, 
bet pripažįsta, kad vien tai neišspręs visų su demografiniais pokyčiais susijusių sunkumų;

11. primena valstybėms narėms, kad šie klausimai taip pat svarbūs mažiau išsivysčiusioms 
šalims, kurios irgi susiduria su gyventojų senėjimo keliamais iššūkiais ir didėjančia  
jaunimo nedarbo problema; skatintų valstybių narių vyriausybes ir ES, kuriant pagalbos ir 
bendradarbiavimo programas, turėti omenyje šį veiksnį1;

12. rekomenduoja daugiau dėmesio skirti įvairių valstybių narių naudojamų prielaidų 
norminimui dėl informacijos teikimo EUROSTAT, kad būtų galima pagrįstai palyginti 
pažangiausias praktikas; 

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  
1 Pvz., žr. Komisijos komunikatą „Europos atsakas į pasaulio senėjimą“ (KOM(2002)0143)


