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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl socialinės apsaugos sistemų ir pensijų ateities, jų finansavimo ir individualizacijos 
tendencijos
(2007/2290(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo ES 
(COM(2006)0574),

– atsižvelgdamas į Sutarties 99 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 13 d. ir kovo 14 d. Europos Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Socialinės apsaugos modernizavimas siekiant 
didesnio socialinio teisingumo ir ekonominės sanglaudos: mažiausiai galimybių 
dalyvauti darbo rinkoje turinčių asmenų aktyvios integracijos skatinimas“ 
(COM(2007)0620),

– atsižvelgdamas į 1952 m. JT konvenciją, susijusią su minimaliais socialinės apsaugos 
standartais,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus 
nemokiam (SEC(2008)0475),

– atsižvelgdamas į Europos socialinių partnerių rekomendacijas 2007 m. spalio 18 d. 
ataskaitoje „Svarbiausios Europos darbo rinkos problemos: bendra Europos socialinių 
partnerių analizė“,

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą dėl darbo teisės modernizavimo įgyvendinant 
21-ojo amžiaus uždavinius (COM(2006)0708) ir į 2007 m. liepos 11 d. Parlamento 
rezoliuciją dėl darbo teisės modernizavimo, įgyvendinant XXI amžiaus uždavinius1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Socialinės tikrovės apžvalga. Tarpinė ataskaita 
2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybai“ (COM(2007)0063 ir į savo 2007 m. 
lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl socialinės tikrovės apžvalgos2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Skatinti kartų solidarumą“ (COM(2007)0244) 
ir į savo 2008 m. sausio 30 d. rezoliuciją dėl Europos demografijos ateities3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto bei  Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0339.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0541.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0066.
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(A6-0000/2008),

A. kadangi tikimasi, kad bendras Europos Sąjungos gyventojų skaičius šiek tiek padidės iki 
2025 m. ir šiek tiek sumažės po 2025 m. ir apie 2050 m. gyventojų skaičius bus truputį 
mažesnis ir gyventojai bus gerokai senesni,

B. kadangi, jei imigracija bus nuolatinė ir dabartinio masto, darbo jėgos sumažės nuo 
227 mln. žmonių 2005 m. iki 183 mln. žmonių 2050 m., užimtumo lygis išaugs iki 
70 proc. 2020 m., daugiausia dėl didesnio moterų užimtumo lygio, bendras dirbančių 
žmonių skaičius padidės 20 mln. iki 2017 m., bet vėliau sumažės 30 mln. iki 2050 m. ir 
numatomas vyresnių nei 65 m. amžiaus žmonių ir darbinio amžiaus žmonių santykis  
išaugs nuo 1:4 2005 m. iki 1:2 2050 m.,

C. kadangi dėl mažesnio bedarbių procento išlaidos bedarbių pašalpoms nukris maždaug 
0,6 procentiniais bendrojo vidaus produkto (BVP) punktais iki 2050 m., sumažėjimas, 
kuris yra labai kuklus ir nekompensuos didesnių išlaidų kituose sektoriuose,

D. kadangi Europos Sąjunga išleidžia 27,2 proc. BVP socialinei apsaugai (2008 m.) ir 
didžiausia šios sumos dalis išleidžiama senatvės išmokoms ir pensijoms (46 proc.),

E. kadangi tikimasi, jog dėl gyventojų senėjimo iki 2050 m. išaugs valstybės išlaidos, 
daugiausia jų dalis, skiriama pensijoms, sveikatos priežiūrai ir ilgalaikei priežiūrai, 
daugumoje valstybių narių, jei  bus laikomasi dabartinių politikos krypčių, ir didžiausias 
padidėjimas atsiras tarp 2020 ir 2040 metų,

Bendrieji rūpesčiai

1. ragina valstybes nares atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir būtinybę imtis veiksmų 
siekiant išlaikyti socialinės apsaugos ir pensijų sistemas tvariomis, pasiekti didesnės 
pažangos pereinant nuo socialinių išlaidų požiūrio prie socialinio aktyvinimo požiūrio ir 
pritraukti daugiau žmonių į gerus darbus bei išlaikyti žmones tuose darbuose, padidinti 
darbo pasiūlą, modernizuoti socialinės apsaugos sistemas ir padidinti investicijas į 
žmogiškąjį kapitalą, pasitelkus geresnį švietimą ir mokymą;

2. pabrėžia, kad ekonominio augimo šaltiniai pasikeis: užimtumo indėlis į augimą bus 
teigiamas iki 2010 m., o po 2030 m. - neigiamas ir todėl darbo našumas taps svarbiausiu 
augimo šaltiniu; pripažįsta, kad siekiant išlaikyti aukštą našumo lygį bus būtina daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą;

3. atsižvelgdamas į dabartines demografines, ekonomines ir socialines tendencijas ir kartų 
bei socialinių konfliktų prevenciją pabrėžia, kad svarbu rasti naujus veiksmingo ir 
teisingo išlaidų ir pelno paskirstymo tarp būsimos mažesnės ekonomiškai aktyvių ir 
didesnės ekonomiškai neaktyvių gyventojų dalies modelius;

4. primena savo įsitikinimą, jog ES darbo teise turėtų būti įtvirtintos neribotos trukmės 
darbo sutartys kaip visuotinė užimtumo forma, nes taip įdarbinus suteikiama tinkama 
socialinė ir sveikatos apsauga ir užtikrinama pagarba pagrindinėms teisėms;

5. primena, kad Europos socialinių modelių pagrindą sudaro ekonomiškai aktyvių ir 
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ekonomiškai neaktyvių žmonių, kurie pirmiausiai finansuojami iš su darbu susijusių 
įplaukų, pvz., socialinio draudimo įmokos ar  darbo mokesčiai, solidarumas; vis dėlto 
pabrėžia, kad dėl gyventojų senėjimo susidarys didelė našta aktyviai darbo jėgai;
pabrėžia, kad tai gali pakenkti solidarumui ir dėl to – Europos socialiniams modeliams;
taigi pabrėžia, kad labai svarbu persvarstyti solidarumą, įskaitant naujos, sąžiningos 
finansavimo pusiausvyros nustatymą;

6. atkreipia dėmesį į šiuo metu vykstantį individualizacijos vystymąsi, kurį turėtų papildyti 
didesnės pastangos individualizuoti socialines teises siekiant sudaryti žmonėms, ypač 
moterims, galimybę tapti labiau nepriklausomais;

Darbo jėga

7. mano, kad dėl darbo jėgos mažėjimo, jei dabartinė padėtis tęsis, sumažės bendras 
išdirbamų valandų skaičius; mano, kad gali reikėti kompensuoti šią aplinkybę didinant 
likusių darbuotojų išdirbamų valandų skaičių arba mažinant žmonių, dirbančių ne visą 
darbo dieną, skaičių;

8. primena, kad didesnis užimtumo lygis labai priklauso nuo būtinybės išlaikyti visų 
grupių žmones aktyvius ir todėl pabrėžia, kad reikia kovoti su diskriminacija darbo 
rinkoje;

9. mano, kad gali reikėti, jog ir vyresni kaip 65 metų asmenys dirbtų, kiek galima ilgiau 
išlikdami darbo jėga;  pabrėžia būtinybę aptarti įteisinto pensinio amžiaus padidinimo 
klausimą;

10. primena, kad bet kokia aktyvi migracijos politika, kuri skirta ypač galimiems darbinio 
amžiaus migrantams ir pagal kurią aukštos kvalifikacijos pareiškėjai gali labai greitai 
imigruoti, turėtų būti papildyta geresne migrantų integracija į darbo rinką ir apskritai į 
visuomenę; pabrėžia, kad aktyvesnės pastangos padidinti imigraciją  gali lemti protų 
nutekėjimą imigrantų kilmės šalyse, o tai gali turėti neigiamos įtakos šių šalių 
ekonominiam ir socialiniam vystymuisi;

Pensijos

11. atkreipia dėmesį į esamą pažeidžiamų asmenų grupių diskriminaciją  darbo rinkoje, 
lemiančią žemesnį užimtumo lygį ir mažesnius darbo užmokesčius, taigi mažiau 
galimybių šių grupių asmenims sukaupti tinkamas pensijas; primygtinai reikalauja, kad 
visiems būtų sudarytos lygios galimybės;

12. pripažįsta, kad didėjančias valstybės išlaidas pensijoms galima būtų sumažinti iš dalies 
pradedant taikyti asmeninėmis lėšomis finansuojamas sistemas; pabrėžia, kad dėl 
didesnio dėmesio asmeninėmis lėšomis finansuojamoms pensijoms išaugtų būtinybė 
tinkamai reglamentuoti asmeninius pensijų fondus;

13. ragina valstybes nares labai atsižvelgti į būtinybę pertvarkyti tradicines pensijų 
sistemas, kurios pagrįstos sistemingu rizikos vertinimu ir tipiško, standartinio gyvenimo 
būdo prielaida, atsižvelgiant į tai, kad manomas standartinis gyvenimo būdas greitai 
keičiasi ir vadinamosios margos biografijos taps vis labiau įprastomis, lemdamos naują 
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socialinį pavojų, kad padidės nenuspėjamumas daugelio asmenų, ypač pažeidžiamų 
grupių atstovų, pvz., imigrantų,  žemos kvalifikacijos darbuotojų ir vienišų tėvų arba 
motinų, atžvilgiu;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad vaikais rūpinasi dažniausiai moterys, savo noru ar ne savo 
noru, verčiamos kultūrinių nuostatų ir socialinių normų, arba dėl prastos vaikų 
priežiūros institucijų kokybės ar jų trūkumo, pabrėžia, kad būtina kompensuoti 
moterims šią padėtį ir suteikti joms tikrą galimybę rinktis, susijusią su vaikų turėjimu, 
nebijant, kad dėl to bus finansinių nuostolių ar nukentės darbinės karjeros eiga;
džiaugiasi valstybių narių veiksmais, skirtais šiems reiškiniams kompensuoti;

Finansinis tvarumas

15. pabrėžia, kad valstybėms narėm reikia išlaikyti tinkamą socialinės apsaugos ir pensijų 
sistemų finansavimo lygį, kad joms reikia rasti alternatyvią ir tvirtą mokesčių bazę, 
atsižvelgiant į padidėjusią konkurenciją, atsiradusią dėl globalizacijos; perspėja, kad dėl 
fiksuotų mokesčių tarifų gali sumažėti mokesčių pajamos, jei šie tarifai  tiksliai susiję su 
bendru žmonių, sudarančių darbo jėgą, skaičiumi; pabrėžia, kad svarbu sumažinti 
priklausomybę nuo darbo mokesčių siekiant padidinti valstybių narių ekonomikų 
konkurencingumą ir suteikti daugiau darbo paskatų; pripažįsta sudėtingumą, susijusį su
perėjimu prie didesnių kapitalo mokesčių, atsižvelgiant į mažesnę kapitalo mokesčių 
bazę ir didesnį kapitalo judumą; siūlo apsvarstyti galimybę labiau pasinaudoti aplinkos 
mokesčiais ir labiau remtis suvartojimu kaip mokesčių baze, taigi ir didesnio 
progresyvumo, dėl kurio sumažėtų našta mažesnes pajamas gaunantiems, poreikį;

Sveikatos priežiūra ir ilgalaikė priežiūra

16. primygtinai kartoja, jog svarbu išsaugoti vertybes ir principus, kuriais pagrįstos Europos 
Sąjungos sveikatos priežiūros sistemos ir kurie apima universalią aprėptį, finansavimo 
solidarumą, lygias galimybes naudotis ir aukštos kokybės sveikatos priežiūros teikimą, 
nepaisant būtinybės taupiai naudoti ribotus išteklius;

17. atsižvelgdamas į planuojamas didesnes sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
išlaidas, mano, kad valstybės narės turėtų persvarstyti savo finansavimą ir atsižvelgti į 
tai, jog galbūt bus mažiau galimybių gauti neprofesionalią priežiūra dėl mažesnių šeimų 
tendencijos ir didėjančio moterų dalyvavimo darbo rinkoje ir ilgalaikės priežiūros 
poreikis gali išaugti daugiau nei planuota;

18. mano, kad valstybinis sveikatos priežiūros finansavimas prisideda prie veiksmingumo ir 
sąžiningumo, nes teikiama apsauga nuo finansinės rizikos ir įmokos dydis nesiejamos 
su blogos sveikatos rizika, o privačių įnašų priemonės kaip tik neapima rizikos 
pasidalijimo arba apima tik ribotą šios rizikos pasidalijimą ir paprastai  sieja įmokų dydį 
su blogos sveikatos rizika ir galimybe mokėti šias įmokas ateityje;

19. pažymi, kad sveikatos priežiūros sistemos, kurios pirmiausia finansuojamos iš su 
užimtumu susijusių socialinio draudimo įmokų, gali pasinaudoti įplaukų bazės išplėtimu 
ir įtraukti pajamas, nesusijusias su darbo užmokesčiu;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Užimtumo komitetui, 
Socialinės apsaugos komitetui ir valstybių narių bei šalių kandidačių vyriausybėms ir 
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parlamentams.
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