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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че прогнозите за демографското развитие във връзка с коефициента на 
зависимост на възрастни хора отразява засилващата се поляризация между 
регионите, тъй като до 2020 г. ще има 40 региона, в които коефициентът е поне 
25% по-висок от средния за ЕС, водейки, независимо от пенсионните системи и 
системите на здравеопазването, до сериозни предизвикателства във връзка с 
грижите за възрастни лица, адекватността и обучението на работната сила и много 
други опасения от социално естество;

2. отбелязва, че застаряването на европейското общество е свързано със значителни 
регионални различия; отбелязва, че поради това, че зад националните данни 
относно демографските промени стоят различни местни условия, понякога е 
трудно да се идентифицират потребностите от инфраструктура и трансфер на 
финансови средства от страна на централните правителства; призовава Комисията 
да подпомага подобряването на качеството и надеждността на статистическите 
данни относно демографските тенденции;

3. отбелязва, че по-дългата продължителност на живота, по-ниската раждаемост и 
миграцията са предизвикали демографски промени със значителни териториални 
вариации в рамките на Европа, с големи различия между държавите-члeнки, 
между регионите и между градовете, а понякога дори в рамките на самите 
градове;

4. счита, че удължаването на продължителността на живота е положителен фактор и 
следва да се счита за такъв; поради тази причина призовава ЕС да следи за това, 
държавите-членки да гарантират, че пенсионираните лица, по-специално тези, 
които са изложени на риск от бедност, не могат да си осигурят жилище или да се 
грижат за себе си, няма да изпаднат в бедност;

5. счита, че неотдавнашната икономическа и финансова криза влоши положението 
по отношение на демографските тенденции в Европа, като затрудни още повече 
намирането на решение на този проблем;

6. въпреки това признава, че миграцията предоставя възможност, особено на 
регионите с нетна емиграция, да ограничат неблагоприятните последици от 
демографското развитие, и поради това призовава държавите-членки да признаят 
интеграцията на мигрантите за стратегически важна политическа мярка;

7. отбелязва, че овладяването на демографските промени е важно за постигането на 
целите на „ЕС 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; в тази 
рамка застаряването следва да се разглежда като възможност, а не като тежест, 
като структурните фондове следва да предоставят възможности на държавите-
членки, регионите и градовете;
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8. подчертава, че демографските промени, по-специално застаряването на 
населението, имат отчетливо въздействие върху предоставянето на социална 
инфраструктура, като например пенсионни системи, медицински грижи и 
здравеопазване, като регионалните органи трябва да удовлетворяват променящите 
се потребности на различни групи от населението;

9. счита, че следва да са налице показатели, допълващи БВП като критерии за 
разпределението на финансови средства в рамките на бъдещата политика на 
сближаване на ЕС, с оглед на демографските промени, и най-вече, коефициент за 
зависимост на възрастни хора; същевременно подчертава също така значението на 
други социални показатели в това отношение; отбелязва, че редица важни 
показатели са изброени в становището на комисията по заетост и социални 
въпроси в доклада относно „Отвъд БВП – Измерване на напредъка в свят на 
промени“ (2010/2088(INI), с цел да се даде по-ефективен отговор на 
предизвикателствата, пред които е изправена Европа;

10. отбелязва, че демографските промени имат значителни последици във всеки 
отделен регион и изискват различни стратегии за приспособяване, в зависимост от 
това дали става въпрос за регион, засегнат от миграция, или за регион с 
намаляващо население; отбелязва, че качеството на живота се определя по 
различен начин в регионите с намаляващо население, повечето от които са селски 
райони, в сравнение с регионите с нарастващо население, и поради това счита, че 
има необходимост от различни стратегии за подпомагане;

11. счита, че Европейският социален фонд (ЕСФ) следва да се разглежда като 
съществен ресурс за подпомагане на възможностите за обучение с цел 
повишаване на заетостта, професионална преквалификация и социално 
приобщаване на жените, младите хора и лицата в напреднала възраст; призовава 
да бъде използван целият потенциал на ЕСФ във връзка с този въпрос;

12. отбелязва, че всички региони, включително регионите с нетна емиграция, 
разполагат със специфичен потенциал в различни области; призовава държавите-
членки, в рамките на съвкупността от мерки на тяхно разположение, да отдават 
приоритет на стратегиите, които позволяват на тези региони да разгърнат 
пълноценно своя собствен потенциал за развитие, тъй като опитът сочи, че това 
може да стимулира местните и регионалните икономически и социални 
участници, като така отново се повишава привлекателността на регионите с нетна 
емиграция и се обръщат тенденциите в миграцията; отбелязва значението на ЕСФ 
в този контекст и призовава за интегрирани програми на регионално равнище, 
така че ЕФРР и ЕСФ да работят по-добре заедно, както и съвместно с ОСП и 
общата политика в областта на околната среда, като дадат възможност за по-
ефективното удовлетворяване на потребностите на селските райони, и счита, че 
цялата политика на сближаване следва поставя акцент с оглед на резултатите 
върху устойчивото развитие, премахването на бедността, 
конкурентоспособността, заетостта и други цели на стратегията „Европа 2020“; 
призовава политиката на сближаване да е обусловена от резултатите и да поставя 
измерими цели и показатели за резултатите, за да позволи текуща оценка; 
призовава за оценка и контрол на резултатите, постигнати с помощта на 
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разпределените по ЕСФ средства;

13. в рамките на ЕСФ призовава за подобряване на условията на труд и 
възможностите за работа на възрастните хора, както и за стимули за по-дълъг 
трудов живот, отколкото понастоящем; призовава за организирането на 
допълнително обучение за служителите, за да могат те да посрещнат 
променящите се потребности на трудовия живот, и настоятелно призовава да се 
предоставя подкрепа на възрастните предприемачи;

14. финансовите средства по ЕСФ следва да се използват за подкрепа на развитието 
на сектора на грижите, включително дългосрочните грижи за възрастни хора, като 
нов потенциален сектор от пазара на услугите и същевременно средство за 
постигане на по-високо равнище на заетост, по-специално сред жените, 
извършващи тази дейност;

15. предлага да се използват по-пълноценно възможностите на ЕСФ с цел 
предоставяне на местен социален капитал за местни услуги в близост до хората, за 
да се вземат предвид специалните потребности на възрастните хора и да им се 
осигури възможно по-дълъг самостоятелен живот; освен това отбелязва, че 
регионите с нетна емиграция трябва да предприемат мерки, за да запазят до 
голяма степен един естествен демографски състав, по-специално чрез гарантиране 
на грижи за децата, привлекателна образователна инфраструктура, както и 
универсален достъп до други услуги от общ интерес;

16. призовава за създаването на благоприятни условия за предприятията, по-
специално за МСП, чрез приемането и адаптацията на иновативни продукти и 
процеси;

17. счита, че следва да се насърчава взаимодействието между изследователски 
институции и представители на бизнеса;

18. счита, че в Европа не трябва да съществуват периферни региони от гледна точка 
на социалните въпроси и икономиката, и че за тази цел следва да се прилагат 
различни политики и мерки, като например политика, която насърчава младите 
хора да останат или да се преместят в периферен район и дава възможност на 
хората, които живеят там, да се издържат; отбелязва, че иновативните и 
децентрализирани подходи към социалната инфраструктура в регионите с нетна 
емиграция, съчетани с висока степен на гражданска ангажираност, подобряват 
качеството на живот и се превръщат във фактори, укрепващи икономическата 
стабилност, включително и сред младите хора; счита, че регионалните икономики 
и структури следва да бъдат обновявани предварително, като подготовка за 
справянето с последиците от застаряването на населението, и че регионите с най-
бързите темпове на застаряване на населението биха могли да бъдат използвани 
като опитно поле за експериментиране и намиране на новаторски решения за 
регионалните проблеми, които са предизвикани от бързите демографски промени, 
като се има предвид, че нови иновации във връзка със социалните въпроси и 
услугите са необходими в много области, например:

– съвместяване на семейния и професионален живот, включително финансова 
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и подходяща инфраструктурна подкрепа, както и признаване на труда, 
свързан с полагането на грижи;

– подкрепа на заетостта сред възрастните хора чрез по-голяма гъвкавост на 
трудовите отношения;

– преустановяване на маргинализацията на регионите и развитие на 
изоставащите региони;

– осигуряване на достатъчно, висококачествено универсално предоставяне на 
основни услуги от общ интерес, включително грижи за по-възрастни лица, 
тъй като универсалният достъп до социални услуги е основно право и 
принципът на солидарност трябва да се запази дори и в случай на 
демографски дисбаланс;

– увеличаване на производителността в здравеопазването и грижите за по-
възрастни лица чрез използване на ИКТ;

– поддържане на застаряващото население здраво, активно и способно да 
живее в домовете си, и мобилизиране на потенциала на възрастните 
работници, предприемачи и доброволци чрез насърчаване на пригодността 
им за заетост, обучение и образование; гарантиране на икономическото 
участие и развитието на умения (например чрез обучение) на застаряващото 
население посредством задълбочена реформа на управлението на 
професионалното развитие на възрастните служители след 50-годишна 
възраст, които понастоящем често са поставяни в неблагоприятно 
положение поради дискриминация в процеса на наемане, недостатъчен 
достъп до обучения, включително обучения за нови умения и технологии, 
както и липса на признаване на придобития от тях опит;

– държавите-членки следва да предприемат практически стъпки, за да 
осигурят остаряването в добро здраве, като гарантират равен достъп за 
всички граждани до основни здравни грижи и подобрят качеството и 
безопасността на медицинското лечение;

– реагиране на етапите на влошаване на състоянието на по-възрастните хора, 
като същевременно се предоставят съответното образование, умения и 
обучение за осигуряване на социалното приобщаване на възрастните хора, и 
гарантиране, че уязвимите групи като мигрантите, лицата с увреждания и 
по-възрастните хора могат да участват в обучения за подобряване на техния 
достъп до ИКТ;

– насърчаване на вътрешната миграция с цел удовлетворяване на 
потребностите на регионалните пазари на труда, тъй като 
висококвалифицираните мигранти биха могли да са изключително важни за 
някои сектори на регионалната икономика;

19. приветства в този контекст предложението на Комисията за партньорство за 
активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, което би могло 
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да осигури координацията за разработването на горепосочените иновации; 
призовава да се повиши гъвкавостта на бюджета за сближаване в сравнение с 
настоящия момент, да се позволи прилагането на нови идеи и подходи и да се 
насърчава поемането на риск и експериментирането;

20. отбелязва, че по време на текущия програмен период регионалната и 
структурната политика се основава на програми с акцент върху фонда, и счита, че 
по време на следващия програмен период мерките по структурните фондове 
следва да бъдат съчетани в единен програмен документ на подходящото 
регионално равнище;

21. обръща внимание на необходимостта от публични разходи, предназначени за 
малките деца и многодетните семейства, а именно за предоставянето на услуги, 
свързани с грижите за децата и закрилата на самотните майки и семействата с 
един родител, които са особено застрашени от социално изключване, изолация и 
бедност; подчертава, че тези услуги са от общ интерес и допринасят за 
създаването на работни места и за местното и регионалното икономическо 
развитие; призовава Комисията да посочи примери за най-добри практики в 
региони на някои държави-членки;

22. следователно препоръчва комбинирани публични и частни инвестиции в сектора 
на грижите за деца и в системата на предучилищното образование;

23. подчертава, че адекватният достъп до услуги, свързани с грижата за децата, 
възрастните хора, хората с увреждания и други лица на издръжка, е от основно 
значение за осигуряването на пълно и равноправно участие на мъжете и жените 
на пазара на труда, което ще окаже въздействие върху нивото на наличните 
неформални грижи;

24. подчертава значението на активната намеса от страна на публичните органи, а 
именно чрез предоставянето на социални услуги от общ интерес, както за 
подпомагането на семействата и малките деца, така и за осигуряването на 
съоръжения и грижи за възрастни хора и всички лица на издръжка;

25. подчертава, че в изоставащите региони доброволческият труд и социалните
мрежи допринасят съществено за удовлетворяване на потребностите на местното 
население, но не могат да заменят съществената роля, която играят публичните 
органи за предоставяне на услуги от общ интерес в регионите; счита, че тази 
гражданска ангажираност трябва да бъде призната и нейните изразители да бъдат 
насърчавани в качеството им на партньори в политиката за регионално развитие; 
подчертава, че по този начин се дава ход на процеси за обогатяване на 
познанията, които помагат на даден регион да се справя с предизвикателствата на 
демографските промени;

26. призовава държавите-членки да реформират данъчните си системи по такъв 
начин, че хората, които имат прекъсвания в трудовата си биография поради 
задължения за полагане на грижи за деца или възрастни хора, да не бъдат 
поставяни в неравностойно положение по отношение на тяхното пенсионно и 
социално осигуряване;
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27. призовава бъдещите правила на ЕСФ да бъдат по-прости за управление и 
следователно да позволяват на малките организации да се възползват по по-добър
начин от фонда, както и да развиват и управляват иновативни социални проекти; 
призовава Комисията да увеличи в рамките на бъдещия ЕСФ финансовите 
средства за транснационални пилотни проекти на равнище ЕС по социални 
въпроси и въпроси на заетостта, за да се улесни иновативното регионално, 
трансгранично и макрорегионално сътрудничество с цел посрещане на общите 
предизвикателства, породени от демографските промени;

28. препоръчва държавите-членки и Комисията да създадат удобни за ползване 
уебсайтове, за да предоставят възможност на гражданите да се уверят къде 
наистина отива финансирането на ЕС за сближаване и какво е постигнато с негова 
помощ;

29. призовава за повишаване на осведомеността относно потенциалния принос на 
уязвимите групи от населението към силата на регионите, като източник на 
социално сближаване;

30. призовава за тясно сътрудничество между Европейската комисия и националните 
статистически служби, които предоставят информация за различни аспекти, 
включително данни относно населението и миграцията, с цел да се наблюдават 
данните и да се анализират демографските тенденции, като по този начин се 
подпомага по-ефективното разпределение на средствата в цяла Европа в 
съответствие с конкретните активи и потребности.
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