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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par demogrāfiskās situācijas izmaiņām un paaudžu solidaritāti 
(2005/2147 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā rezolūciju par Komisijas ziņojumu attiecībā uz demogrāfisko situāciju Eiropas 
Savienībā 1995. gadā1,

– ņemot vērā rezolūciju par Komisijas 1997. gada ziņojumu par demogrāfisko situāciju2,

ņemot vērā rezolūciju par Komisijas paziņojumu „Pretim visu paaudžu Eiropai —
labklājības un paaudžu solidaritātes veicināšana”3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas rīcība saistībā ar novecošanās tendencēm 
pasaulē. Ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana novecojošā pasaulē. Eiropas 
Komisijas ieguldījums Novecošanās jautājumiem veltītajā pasaules II asamblejā 
(COM(2002)0143),

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

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Zaļo grāmatu „Jauna solidaritāte paaudžu starpā 
saistībā ar demogrāfiskām izmaiņām;

2. konstatē, ka laika gaitā demogrāfiskās izmaiņas kopā ar lēnu ekonomisko attīstību un/vai 
ilgstoši lielu bezdarbu pastiprinās šīs problēmas aizvien vairāk; secina, ka tāpēc, enerģiski 
un neatlaidīgi novēršot lēnu attīstību un augstu bezdarbu, jāpalīdz samazināt 
demogrāfisko izmaiņu sekas;

3. atzīst, ka dažādas dalībvalstis risina šīs jomas kopīgās problēmas un izmēģina dažādus 
risinājumus, kam ir atšķirīgi panākumi; uzskata, ka nav vienotas, visiem noderīgas „īstās” 
atbildes, it īpaši Savienībā, ko veido 25 vai vairāk dalībvalstis; uzsver, ka, risinot 
demogrāfiskās problēmas, dažādos dalībvalstu reģionos vērojamās būtiskās atšķirības vēl 
vairāk pastiprina nepieciešamību izmantot dažādas pieejas; šo atšķirību dēļ vajadzēs 
izmantot uz izdomu balstītus nestandarta risinājumus;

4. uzskata, ka visas dalībvalstis var vairāk mācīties cita no citas, aktīvāk apmainoties ar 
vislabāko pieredzi, it īpaši ar Skandināvijas valstīm, kur līdztekus augstai sieviešu 

  
1 OV C 115, 14.4.1997., 224. lpp.
2 OV C 104, 6.4.1997., 222. lpp.
3 OV C 232, 17.8.2001., 381. lpp.
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līdzdalībai darba tirgū ir Eiropā visaugstākā dzimstība; 

5. uzskata, ka daudzu sieviešu lēmums nepaplašināt ģimeni vai atlikt tās veidošanu var 
nebūt viņu izvēle, bet tā viņām ir uzspiesta, lai spētu saskaņot darba un ģimenes dzīvi; 
uzskata, ka, ņemot vērā Eiropā pašreiz sarūkošo dzimstības līmeni, iespēja sievietēm 
audzināt bērnus nav tikai viņu, bet arī visas sabiedrības interesēs;  

6. aicina dalībvalstis darīt vairāk, lai apzinātu visus šķēršļus, kas traucē veicināt ģimeņu 
attīstību, tostarp ar darbu nesaistītus šķēršļus, piemēram, nodokļu politiku, iepirkšanās 
laiku un iespējas mājokļu tirgū;

7. secina, ka personu darba un privātās dzīves līdzsvara uzlabošanai vienmēr jābūt valdību 
prioritātei; piebilst, ka šajā sakarā jānosaka valdību pienākums dot iespēju personām 
pašām izdarīt izvēli, nevis valdībām šī izvēle jāizdara viņu vārdā;

8. vēl un vēlreiz uzsver, ka izglītībai, prasmju attīstīšanai un mūžizglītības iespējām ir liela 
nozīme personu mobilitātes un nodarbinātības, kā arī pašrealizācijas optimizēšanā;

9. uzskata, ka Eiropas privātajiem uzņēmumiem ir nozīmīga loma, lai aktīvi veicinātu 
vienlīdzīgas iespējas un nediskrimināciju vecuma dēļ; piebilst, ka uzņēmumi ir 
jāiedrošina risināt ar iedzīvotāju novecošanos saistītās problēmas kā savas uzņēmumu 
sociālās atbildības daļu; 

10. uzskata, ka jāveicina imigrācijas politikas virzieni, kas cenšas sekmēt migrantu 
veiksmīgu ekonomisko, sociālo un juridisko integrāciju, lai mazinātu demogrāfiskās 
problēmas, tomēr atzīst, ka tikai tas vien neatrisinās visas ar demogrāfiskajām izmaiņām 
saistītās problēmas;

11. atgādina dalībvalstīm, ka tas ir svarīgi arī mazāk attīstītajām valstīm, kurām tāpat ir 
jārisina ar iedzīvotāju novecošanos saistītās problēmas1, kā arī strauji augošā jaunatnes 
bezdarba problēma; mudinās dalībvalstu valdības un Eiropas Savienību apsvērt šo 
faktoru, formulējot palīdzības un sadarbības programmas;

12. iesaka lielāku uzmanību pievērst to dažādo pārskatu standartizēšanai, kurus izmanto 
dalībvalstis, lai sniegtu informāciju Eiropas Kopienu Statistikas birojam, — tādējādi 
pamatotāk varētu salīdzināt vislabāko pieredzi; 

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

  
1 Sk., piemēram, Komisijas paziņojumu „Eiropas rīcība saistībā ar novecošanās tendencēm pasaulē” 
(COM(2002)0143).


