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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sociālā nodrošinājuma sistēmu un pensiju nākotni – to finansēšanu un 
individualizācijas tendenci
(2007/2290(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējību Eiropas 
Savienībā (COM(2006)0574),

– ņemot vērā Līguma 99. pantu,

– ņemot vērā Eiropadomes 2008. gada 13. un 14. marta secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par sociālās aizsardzības modernizēšanu, lai panāktu 
lielāku sociālo taisnīgumu un ekonomisko kohēziju – no darba tirgus atstumtu cilvēku 
aktīvas sociālās integrācijas pastiprināšanu (COM(2007)0620),

– ņemot vērā ANO 1952. gada Konvenciju, kas nosaka minimālos sociālā nodrošinājuma 
standartus,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Darbinieku aizsardzība to darba devēju 
maksātnespējas gadījumā” (SEC(2008)0475),

– ņemot vērā Eiropas sociālo partneru ieteikumus 2007. gada 18. oktobra ziņojumā 
„Eiropas darba tirgus galvenās problēmas: Eiropas sociālo partneru kopīga analīze”,

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 
21. gadsimta radītās problēmas” (COM(2006)0708) un Parlamenta 2007. gada 11. jūnija 
rezolūciju par darba likumdošanas modernizēšanu, lai risinātu 21. gadsimta radītās
problēmas1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Sociālās realitātes analīze – Starpposma ziņojums 
2007. gada pavasara Eiropadomes sanāksmei (COM(2007)0063) un Parlamenta 
2007. gada 15. novembra rezolūciju par sociālās realitātes analīzi2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Paaudžu solidaritātes veicināšana” 
(COM(2007)0244) un Parlamenta 2008. gada 30. janvāra rezolūciju par Eiropas 
demogrāfisko nākotni3,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un 
monetārās komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus
(A6-0000/2008),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0339.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0541.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0066.



PE402.875v01-00 4/11 PR\712391LV.doc

LV                                      ĀRĒJAIS TULKOJUMS

A. tā kā ir paredzams, ka iedzīvotāju skaits Eiropas Savienībā nedaudz palielināsies līdz 
2025. gadam un nedaudz samazināsies pēc 2025. gada, līdz 2050. gadam iedzīvotāju 
kļūs nedaudz mazāk, un sabiedrība būs ievērojami novecojusi;

B. tā kā, saglabājoties imigrācijai pašreizējā līmenī, darbaspēks samazināsies no 227 
miljoniem 2005. gadā līdz 183 miljoniem 2050. gadā, nodarbinātības līmenis pieaugs 
līdz 70 % 2020. gadā, galvenokārt pateicoties lielākai sieviešu nodarbinātībai, kopējais 
nodarbināto skaits palielināsies par 20 miljoniem līdz 2017. gadam, bet pēc tam 
samazināsies par 30 miljoniem līdz 2050. gadam, un prognozētā proporcija starp 
ļaudīm, kas vecāki par 65 gadiem un ļaudīm, kas ir darba spējīgajā vecumā, 
palielināsies no 1:4 2005. gadā līdz 1:2 2050. gadā;

C. tā kā, pateicoties zemākai bezdarbnieku proporcijai, izdevumi bezdarbnieku pabalstiem 
samazināsies par aptuveni 0,6 procentu punktiem no IKP līdz 2050. gadam, taču šī 
samazināšanās ir ļoti niecīga un nekompensēs lielākus izdevumus citos sektoros;

D. tā kā Eiropas Savienība tērē 27,2 % no IKP sociālajai aizsardzībai (2008. gadā), lielāko 
daļu no tā novirzot vecuma pabalstiem un pensijām (46 %);

E. tā kā ir paredzams, ka sabiedrības novecošanās fakts novedīs pie valsts izdevumu, īpaši 
pensijām, veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei atvēlēto izdevumu, palielināšanās līdz 
2050. gadam vairumā dalībvalstu, ja saglabāsies pašreizējā politika, vislielākos 
izdevumus sasniedzot no 2020. līdz 2040. gadam;

Vispārēji apsvērumi

1. ņemot vērā Lisabonas stratēģiju un nepieciešamību nodrošināt ilgtspējīgu sociālo 
drošību un pensiju sistēmu, mudina dalībvalstis sasniegt lielāku progresu pārejā no 
sociālajiem izdevumiem uz sociālās aktivizēšanas perspektīvu un piesaistīt vairāk ļaužu,
saglabājot viņu kvalitatīvu nodarbinātību, palielināt darbaspēka piedāvājumu, 
modernizēt sociālās aizsardzības sistēmu un palielināt ieguldījumu cilvēka kapitālā, 
nodrošinot labāku izglītību un apmācību;

2. uzsver, ka ekonomikas izaugsmes avoti mainīsies: nodarbinātība pozitīvi ietekmēs 
izaugsmi līdz 2010. gadam un negatīvi ietekmēs izaugsmi pēc 2030. gada, tādējādi 
darba produktivitāte kļūs par dominējošo izaugsmes avotu; atzīst, ka augstāka 
produktivitātes līmeņa saglabāšanai būs nepieciešams ieguldīt vairāk līdzekļu izpētē un 
attīstībā;

3. ņemot vērā pašreizējās demogrāfiskās, ekonomikas un sociālās tendences un saistībā ar 
paaudžu un sociālo grupu konfliktu novēršanu, uzsver izdevumu un pabalstu sadalīšanas
jaunu modeļu izveides nozīmīgumu, kas nodrošinātu to efektīvu un vienlīdzīgu sadali
starp mazāko - ekonomiski aktīvo - iedzīvotāju daļu un lielāko - ekonomiski neaktīvo -
iedzīvotāju daļu;

4. atgādina par savu uzskatu, ka saskaņā ar ES darba likumu ir jāveicina darba līgumu uz 
nenoteiktu laiku slēgšana kā vispārējs nodarbinātības veids, nodrošinot pienācīgu 
sociālo un veselības aizsardzību un pamata tiesību ievērošanu;
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5. atgādina, ka Eiropas sociālo modeļu pamatā ir ekonomiski aktīvo un ekonomiski 
neaktīvo ļaužu solidaritāte, ko galvenokārt finansē no ar nodarbinātību saistītiem 
ienākumiem, piemēram, sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un no ar 
nodarbinātību saistītiem nodokļiem; tomēr norāda, ka sabiedrības novecošanās radīs 
ievērojamu slodzi aktīvajam darbaspēkam; uzsver, ka tas var pakļaut briesmām 
solidaritāti un tā rezultātā Eiropas sociālos modeļus, tādēļ uzsver lielo nepieciešamību 
pārdomāt solidaritātes principus, tostarp ieviešot jaunu, līdzsvarotu finansējumu;

6. norāda uz turpmāku individuālas pieejas attīstību, kam jāapvienojas ar lielākiem 
centieniem individualizēt sociālās tiesības, lai nodrošinātu ļaužu, īpaši sieviešu, lielāku 
neatkarību;

Darbaspēks

7. uzskata, ka, saglabājoties pašreizējai situācijai, darbaspēka samazināšanās novedīs pie 
kopējo nostrādāto darba stundu samazināšanās; uzskata, ka varētu būt nepieciešams 
kompensēt šādu tendenci, palielinot to darba stundu skaitu, ko strādā saglabājies 
darbaspēks, vai samazinot to ļaužu skaitu, kas strādā pusslodzi;

8. atgādina, ka augstāki nodarbinātības rādītāji ir ļoti atkarīgi no nepieciešamības saglabāt 
visu grupu aktivitāti, un tādēļ uzsver nepieciešamību cīnīties pret diskrimināciju darba 
tirgū;

9. uzskata, ka, iespējams, ļaudīm nāksies strādāt ilgāk par 65 gadu vecumu, paliekot darba 
tirgū, cik ilgi vien iespējams; uzsver nepieciešamību apsvērt likumā paredzētā 
pensionēšanās vecuma paaugstināšanu;

10. atgādina, ka jebkādu proaktīvu ekonomiskās migrācijas politiku, kas īpaši attiecas uz 
iespējamiem migrantiem darba spējīgajā vecumā un piedāvā atvieglotu imigrāciju 
kvalificētam darbaspēkam, ir jāpapildina ar migrantu labāku integrāciju darba tirgū un 
sabiedrībā kopumā; uzsver, ka lielāki centieni palielināt imigrāciju varētu novest pie 
intelektuālā darbaspēka izsīkuma tā izcelsmes valstīs, kam var būt negatīva ietekme uz 
šo valstu ekonomisko un sociālo attīstību;

Pensija

11. vērš uzmanību uz neaizsargāto grupu pašreizējo diskrimināciju darba tirgū, kas noved 
pie zemāka nodarbinātības līmeņa, zemāka atalgojuma un tādējādi mazākām iespējām 
šādām grupām veidot atbilstošus uzkrājumus pensijai; uzstāj uz nepieciešamību 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem;

12. atzīst, ka pieaugošos valsts izdevumus pensijām varētu mazināt ar daļēju pāreju uz 
privāti fondētām pensiju sistēmām; uzsver, ka šī nozīmīgā pāreja uz privāti fondētām 
pensijām palielinās nepieciešamību pēc atbilstošas regulas par privātiem pensiju 
fondiem;

13. aicina dalībvalstis pilnībā apzināties nepieciešamību pārveidot tradicionālās pensiju 
sistēmas, kas balstās uz sistemātisku riska novērtēšanu un pieņēmumu par tipisku, 
standarta dzīves gaitu, ņemot vērā, ka vispārpieņemtā standarta dzīves gaita mainās ātri 
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un arvien ierastākas kļūs tā saucamās sadrumstalotās biogrāfijas, kas novedīs pie jauna 
sociālā riska – lielākas nenoteiktības, no kā cietīs daudzi ļaudis un it īpaši neaizsargātās 
grupas, piemēram, imigranti, mazkvalificēti darba ņēmēji un vientuļie vecāki;

14. konstatē, ka lielākoties tieši sievietes brīvprātīgi vai apstākļu spiestas rūpējas par 
bērniem sabiedrības attieksmes vai sociālo normu iespaidā vai bērnu aprūpes iestāžu 
sliktās kvalitātes vai nepietiekamības dēļ; uzsver nepieciešamību atlīdzināt to sievietēm 
un sniegt viņām reālas izvēles iespējas attiecībā uz bērna laišanu pasaulē, nebaidoties no 
finansiāliem zaudējumiem vai iespējamā kaitējuma karjeras attīstībai; atzinīgi vērtē to 
dalībvalstu rīcību, kuras nodrošina šādu atlīdzību;

Finansiālā stabilitāte

15. uzsver nepieciešamību dalībvalstīm saglabāt atbilstošu finansējuma līmeni sociālajai 
drošībai un pensiju sistēmai un nepieciešamību izveidot alternatīvu un spēcīgu nodokļu 
bāzi, ņemot vērā pieaugošo konkurenci, ko rada globalizācija; brīdina par nodokļu 
ieņēmumu iespējamo samazinājumu, ko izraisa nodokļu pamatlikme, jo tā ir cieši 
saistīta ar kopējo ļaužu skaitu darba tirgū; uzsver paļaušanās uz ar nodarbinātību 
saistītiem nodokļiem mazināšanas svarīgumu, lai palielinātu dalībvalstu ekonomikas 
konkurētspēju un nodrošinātu atvieglojumus nodarbinātības uzsākšanai; atzīst pārejas uz 
kapitāla aplikšanu ar lielāku nodokli sarežģītību, ņemot vērā mazāku kapitāla nodokļu 
bāzi un lielāku kapitāla mobilitāti; iesaka apsvērt dabas resursu nodokļa lielāku 
izmantošanu un lielāku paļaušanos uz patēriņu kā nodokļu bāzi, tādējādi radot 
nepieciešamību pēc lielāka progresa, kas mazinās spiedienu uz zemākiem ienākumiem;

Veselības aprūpe un ilgtermiņa aprūpe

16. pieprasa saglabāt tās vērtības un principus, kas caurvij visas veselības aprūpes sistēmas 
Eiropas Savienībā, kas nozīmē visaptverošus pasākumus, solidaritāti finansējuma jomā, 
vienlīdzīgu pieejamību un augstas kvalitātes veselības aprūpes sniegšanu, neskatoties uz 
nepieciešamību pēc ierobežoto resursu racionālas izmantošanas;

17. ņemot vērā veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes prognozētās augstās izmaksas, 
uzskata, ka dalībvalstīm ir jāiekļauj finansējumā un jāņem vērā fakts, ka, ja 
neprofesionāla aprūpe kļūs mazāk pieejama, jo ģimenes kļūst mazākas un sieviešu 
līdzdalība darba tirgū lielāka, tad pieprasījums pēc ilgtermiņa aprūpes varētu būt lielāks, 
nekā tiek prognozēts;

18. konstatē, ka valsts finansējums veselības aprūpē veicina efektivitāti un taisnīgumu, 
sniedzot aizsardzību pret finansiālu risku un nesaistot maksājumus ar veselības 
problēmu risku, kamēr, pretēji tam, privātās finansējuma sistēmas ietver ierobežotu vai 
nekādu risku apkopošanu un parasti saista maksājumus ar veselības problēmu risku vai 
maksātspēju;

19. atzīmē, ka veselības aprūpes sistēmas, ko pārsvarā finansē, izmantojot ar nodarbinātību 
saistītas sociālās apdrošināšanas iemaksas, var gūt labumu no ieņēmumu bāzes 
paplašināšanas, lai ietvertu ar izpeļņu nesaistītus ienākumus;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Nodarbinātības 
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komitejai, Sociālās aizsardzības komitejai un dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un 
parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Demogrāfiskā attīstība

Demogrāfiskās tendences Eiropā novedīs pie prognozētās iedzīvotāju skaita samazināšanās un 
sabiedrības novecošanās. Tā rezultātā 2050. gadā iedzīvotāju skaits būs nedaudz mazāks un 
sabiedrība būs ievērojami novecojusi. To izraisa situācija, kad dzimstība ir zemāka, nekā 
vajadzīgs, lai notiktu dabiskā atražošanās, un paredzamais mūža ilgums - lielāks, kas noved 
pie izmaiņām vecuma piramīdā, samazinoties jaunu cilvēku skaitam un pieaugot 65 gadu 
slieksni pārsniegušu cilvēku daudzumam.

Vidējie dzimstības rādītāji ES nav sieviešu izvēles vai Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes 
veidošanas patieso vēlmju atspoguļojums, un tādēļ tos var arī saistīt ar grūtībām apvienot 
darbu ar privāto dzīvi (bērnu aprūpes iestāžu trūkums, sociālā un finansiālā atbalsta ģimenēm, 
kā arī darba vietu sievietēm trūkums), ar raizes izraisošu sociālo vidi (nestabila situācija 
darbā, dārgi mājokļi) un bailēm par nākotni (novēlota darba pieejamība jauniem cilvēkiem un 
nedrošība darbā).

Lai kompensētu izmaiņas sabiedrības nodarbinātībā ar imigrācijas palīdzību, nepieciešami 90-
100 miljoni ļaužu, kas novedīs pie lielākas kultūrnacionālās un reliģiskās daudzveidības; 
jāatgādina, ka lielāki centieni palielināt kvalificētu darba ņēmēju imigrāciju var novest pie 
lielāka intelektuālā darbaspēka trūkuma to izcelsmes valstīs, kas var nopietni un negatīvi 
ietekmēt šo valstu ekonomisko un sociālo attīstību.

Sociālā attīstība

Referente uzskata, ka ievērojams progress ir iespējams, pārveidojot labklājības stāvokli ar 
pāreju no sociāliem izdevumiem uz sociāliem ieguldījumiem.

Ņemot vērā Lisabonas stratēģiju un ES līmenī pieņemtos mērķus nodarbinātības jomā, ir 
nepieciešams piesaistīt un saglabāt vairāk ļaužu kvalitatīvā nodarbinātībā, palielināt 
darbaspēka piedāvājumu un modernizēt sociālās aizsardzības sistēmu, uzlabot darba ņēmēju 
un uzņēmumu piemērošanās spēju un drošību un palielināt ieguldījumus cilvēka kapitālā, 
nodrošinot labāku izglītību un apmācību.

Ir atzīts, ka dzīvesveidā ir vērojamas izmaiņas, piemēram, laulību skaits samazinās, laulību 
šķiršanas skaits palielinās, pirmā bērna dzimšana tiek atlikta uz arvien vēlāku laiku, kā 
rezultātā joprojām dominējošajam tradicionālajam ģimenes modelim pievienojas alternatīvi 
kopdzīves veidi.

Referente uzskata, ka pieaugošā individuālā uzvedība maina ļaužu lojalitāti attiecībā pret 
sociālajām institūcijām, piemēram, sociālās drošības sistēmām, un noteikti izraisīs diskusijas 
par solidaritātes un sociālā līdzsvara jaunu definīciju nepieciešamību.

Finansiālā attīstība
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Tiek prognozēts, ka sabiedrības novecošanās novedīs pie valsts izdevumu, īpaši pensijām, 
veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei atvēlēto izdevumu, palielināšanās līdz 2050. gadam 
vairumā dalībvalstu, pamatojoties uz pašreizējo politiku. Prognozētie kompensējošie 
ietaupījumi no valsts izdevumiem izglītības jomā būs ierobežoti lielāku ieguldījumu 
mūžizglītībā dēļ.

Referente atzīst, ka nodokļu iekasēšanu ietekmē strukturālā attīstība un pieaugošās iespējas, 
piemēram, pieaugošā globālā konkurence un ražošanas faktoru pieaugošā mobilitāte; tādēļ 
uzsver nepieciešamību pēc alternatīvas un spēcīgas nodokļu bāzes apspriešanas.

Ekonomiskā attīstība

Šobrīd pasaulē valda globalizācija, t.i., pieaugoša brīva tirdzniecība un ātrs tehnoloģiju 
progress, kas rada lielu konkurences spiedienu, piespiežot uzņēmumus būt elastīgākiem, lai 
pieļautu tirgus paplašināšanos. Saskaņā ar prognozēm iespējamais gada vidējais IKP 
pieauguma rādītājs mazināsies nākamajās desmitgadēs.

Nākotnē ekonomiskās izaugsmes avoti mainīsies: nodarbinātība pozitīvi ietekmēs izaugsmi 
līdz 2010. gadam un negatīvi ietekmēs izaugsmi pēc 2030. gada, tādējādi darba produktivitāte 
kļūs par dominējošo izaugsmes avotu; atzīst, ka augstāka produktivitātes līmeņa saglabāšanai 
būs nepieciešams ieguldīt vairāk līdzekļu izpētē un attīstībā.

Izmaiņas darbaspēka vecumā varētu mainīt patēriņa un pašmāju pieprasījuma modeli, 
iespējams, nosakot atkārtotas pārdalīšanas nepieciešamību starp sektoriem, kam savukārt 
nepieciešama lielāka darba mobilitāte, lai izvairītos no pieaugošas nesaskaņotības darba tirgū, 
kam raksturīgs pat zemāks nodarbinātības līmenis.

Darba tirgus attīstība

Globalizācija novedīs pie rūpniecības un reģionālām strukturālām izmaiņām, kā arī izmaiņām 
nodarbinātības modeļos un līmeņos, un - to rezultātā - pie politikas, kuras mērķis ir lielāka 
elastdrošība; uzsver, ka galvenais mērķis ir sasniegt ekonomisko elastīgumu ar labāku sociālo 
aizsardzību, lai radītu vidi, kurā iespējas ir vislabāk izmantojamas; atzīst nepieciešamību pēc 
kvalificēta un piemēroties spējīga darbaspēka, tā nodrošināšanai apvienojot aktīvu darba 
tirgus politiku ar ieguldījumiem mūžizglītībā, lai veicinātu nodarbinātību.

Tas arī nozīmē izglītības un apmācību stiprināšanu, īpaši mazkvalificētiem darba ņēmējiem.

Darba tirgus ir veiksmīgas politikas noregulēšanas pamatā, jo galu galā valsts ekonomiskā 
jauda nosaka tās spēju sasniegt augstu labklājības līmeni.

Saglabājoties pašreizējam imigrācijas līmenim, darbaspēks samazināsies no 227 miljoniem 
ļaužu 2005. gadā līdz 183 miljoniem 2050. gadā; nodarbinātības līmenis palielināsies līdz 
70 % 2020. gadā, galvenokārt pateicoties sieviešu nodarbinātības līmenim un, aizejot pensijā 
vecākām sievietēm, kuru nodarbinātības līmenis bija zems; kopējais nodarbināto personu 
skaits līdz 2017. gadam palielināsies par 20 miljoniem, taču pēc tam samazināsies par 
30 miljoniem līdz 2050. gadam.

Tas arī novedīs pie zemākas bezdarbnieku proporcijas, un tādējādi izdevumi bezdarbnieku 
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pabalstiem samazināsies par aptuveni 0,6 procentu punktiem no IKP līdz 2050. gadam, taču šī 
samazināšanās ir ļoti niecīga un nekompensēs lielākus izdevumus citos sektoros.

Darbaspēka samazināšanās novedīs pie kopējo nostrādāto darba stundu samazināšanās; 
uzskata, ka varētu būt nepieciešams kompensēt šādu tendenci, palielinot to darba stundu 
skaitu, ko strādā saglabājies darbaspēks, vai samazinot to ļaužu skaitu, kas strādā pusslodzi

Augstāks nodarbinātības līmenis ir ļoti atkarīgs no visu diskriminēto grupu aktīvas iesaistes 
darba tirgū. Ņemot to vērā, ir nepieciešams saskaņot sieviešu ekonomisko lomu taisnīgā un 
efektīvā veidā un ieviest būtiskas izmaiņas mājsaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā, 
piemēram, bērna aprūpē, kas ļautu sievietēm apvienot darbu ar privāto dzīvi.

Ņemot to vērā, ir tikpat svarīgi, lai vecākiem ļaudīm ar atbilstošu kvalifikāciju būtu 
pietiekami daudz nodarbinātības iespēju. Tādēļ jāapkaro diskriminācija vecuma dēļ, jāveicina 
mūžizglītība, jānodrošina elastīga pensionēšanās sistēma un veselībai nekaitīgi darba apstākļi.

Referente uzskata, ka dalībvalstīm ir jāizmanto šie attīstības virzieni kā iespēja veikt struktūru 
reformu.

Sabiedrības novecošanās tendences

Sabiedrības novecošanās radīs papildu slodzi valsts izdevumiem un dažām nodokļu 
ieņēmumu kategorijām, tajā pašā laikā globalizācija arvien vairāk apgrūtinās nodokļu 
iekasēšanu no mobilās nodokļu bāzes.

Prognozēto mūža ilguma palielināšanos radīs zemāka mirstība lielākā vecumā, kas izmainīs 
pensijas saņemšanas perioda un nodarbinātības perioda attiecību.

Referente ir pārliecināta, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir attīstīt darba tirgus politiku 
un reformas nodokļu un pabalstu sistēmā, ar mērķi palielināt darbaspēka piedāvājumu un 
turpmākas labklājības stāvokļa reformas, kas garantē valsts finanšu ilgtermiņa stabilitāti, 
ņemot vērā sabiedrības novecošanos.

Pensija

Demogrāfiskā attīstība novedīs pie valsts izdevumu pensijām palielināšanās visās dalībvalstīs. 
Šo palielināšanos var mazināt, daļēji pārejot no valsts vecuma pensiju sistēmas uz privāti 
fondētām pensiju shēmām, taču lielāka uzmanība privāti fondētām pensijām var radīt jaunas 
problēmas un riskus, kā arī nepieciešamību pēc atbilstošas regulas par privātajiem pensiju 
fondiem.

Dalībvalstu pensiju sistēmas ir zināmā mērā vēsturiski attīstījušās sistēmas, kas balstās uz 
modeli, saskaņā ar kuru „vīrietis ir maizes pelnītājs”, un šis modelis ir ļoti izplatīts.

Jāpievērš uzmanība tradicionālo pensiju sistēmu, kas balstās uz sistemātisku riska izvērtēšanu 
un pieņēmumu par tipisku standarta dzīves gaitu, pārveidei, ņemot vērā, ka vispārpieņemtā 
standarta dzīves gaita mainās ātri un arvien ierastākas kļūs tā saucamās sadrumstalotās 
biogrāfijas, kas novedīs pie jauna sociālā riska – lielākas nenoteiktības, no kā cietīs daudzi 
ļaudis un it īpaši neaizsargātās grupas, piemēram, imigranti, mazkvalificēti darba ņēmēji un 
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vientuļie vecāki. Nestabils darba mūžs ievērojami ietekmē pensiju nodrošinājumu, un vairumā 
profesiju pārtraukumi nodarbinātībā nelabvēlīgi ietekmē karjeras virzību un atalgojuma 
līmeni.

Lielākoties tieši sievietes brīvprātīgi vai apstākļu spiestas rūpējas par bērniem - sabiedrības 
attieksmes vai sociālo normu iespaidā vai bērnu aprūpes iestāžu sliktās kvalitātes vai 
nepietiekamības dēļ. Šis fakts atbilst bērna kopšanas atvaļinājuma nosacījumiem daudzās 
dalībvalstīs, kuri paredz, ka sievietēm ir jādodas atvaļinājumā; uzsver nepieciešamību 
atlīdzināt sievietēm par karjeras zaudēšanu, lai sniegtu viņām patiesu iespēju izvēlēties laist 
pasaulē bērnu bez bailēm par iespējamiem finansiāliem zaudējumiem.

Veselības aprūpes attīstība

Vecums pats par sevi nav galvenais veselības aprūpes izdevumus izraisošais faktors, taču 
sabiedrības novecošanās palielinās valsts izdevumus, tādējādi valsts izdevumi veselības 
aprūpes jomā pieaugs par 1,5-2 procentu punktiem no IKP līdz 2050. gadam vairumā 
dalībvalstu.

Sabiedrības novecošana spēcīgi ietekmē ilgtermiņa aprūpi, galvenokārt tādēļ, ka pieaug veco 
ļaužu skaits un tā rezultātā palielinās nepieciešamība pēc ilgtermiņa aprūpes, kas rada 
pieaugumu par 0,5-1 procentu punktam no IKP.

Turklāt aprūpe ģimenē būs mazāk pieejama, jo vērojama tendence veidot mazākas ģimenes, 
kā arī palielinās sieviešu iesaistīšanās darba tirgū, tādējādi nepieciešamība pēc valsts 
nodrošinātas ilgtermiņa aprūpes varētu izrādīties lielāka, nekā prognozēts.

Ņemot vērā sabiedrības novecošanos, nosacījums par veselības aprūpi visiem paaugstinās 
sniegto pakalpojumu cenu, kas, redzot, ka pabalstu palielināšana nav risinājums, radīs 
tendenci samazināt valsts finansēto pakalpojumu apjomu līdz mazākajam iespējamam vitāli 
nepieciešamo pakalpojumu līmenim, kas novedīs pie nepārtrauktām diskusijām par šī līmeņa 
apmēru. Ļaudis, kuriem būs iespēja izvairīties no solidaritātes, neizmantos valsts veselības 
aprūpi un atradīs vairāk un kvalitatīvākus pakalpojumus privātajā veselības aprūpes sektorā, 
kas vēl vairāk apgrūtinās valsts veselības aprūpes finansēšanu, kā rezultātā valsts veselības 
aprūpes sistēma piedāvās mazāk un zemākas kvalitātes pakalpojumus, kas savukārt mazinās 
uzticību valsts nodrošinātajai veselības aprūpei un pakļaus solidaritāti grūtībām.

Referentes galvenie secinājumi

Demogrāfiskās grūtības, ko rada novecošanās un dažādība sabiedrības struktūrā kopā ar 
spiedīgo finanšu realitāti liks dalībvalstīm pārveidot tradicionālo sociālās drošības sistēmu 
elementus, piemēram, pensiju sistēmas, darba tirgus programmas, kā arī politiku veselības un 
izglītības jomā.

Iespējamais risinājums attīstības atvieglošanai ir darbaspēka lielāka piesaiste, īpaši vecuma 
grupā no 55 līdz 65 gadiem un sieviešu piesaiste, kuru nodarbinātības līmenis šobrīd ir krietni 
zemāks. Tam būs nepieciešamas atbilstošas iespējas sievietēm apvienot darbu ar privāto dzīvi, 
īpaši bērnu aprūpes iestādes un pagarinātās dienas skolas, kā arī darba iespēju un apstākļu
uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un lielāki centieni apkarot sociālo izolētību. Lai 
to sasniegtu, ir nepieciešams īstenot Lisabonas stratēģiju, pievēršot uzmanību cilvēku 
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piesaistei darba tirgū, nodrošinot viņiem atbilstošu atalgojumu un citus stimulus darbam.

Tajā pašā laikā veselības aprūpes ilgtspējas un atbilstības, kā arī pensiju ienākumu 
nodrošināšana dalībvalstu iedzīvotājiem turpmākajās desmitgadēs ir uzdevums, kura izpildei 
nepieciešama sabiedrības, valdības, uzņēmumu un mājsaimniecību rīcība visos līmeņos.
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