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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad senėjimo indekso demografinės prognozės rodo didėjančius regionų 
skirtumus ir 2020 m. bus 40 regionų, kuriuose šis indeksas bus 25 proc. didesnis už 
Europos vidurkį, o dėl to atsiras rimtų iššūkių ne tik pensijų ir sveikatos sistemoms, bet ir 
pagyvenusių žmonių priežiūros, darbo jėgos tinkamumo ir mokymo ir daugelyje kitų 
sričių;

2. pažymi, kad Europos visuomenės senėjimo procesas skirtinguose regionuose vyksta itin 
nevienodai ir kad valstybių narių duomenys apie demografinius pokyčius neparodo vietos 
tikrovės įvairovės, o centrinėms vyriausybėms kartais ypač sunku nustatyti, kokie yra 
infrastruktūros poreikiai ir kiek reikia finansinių lėšų; ragina Komisiją prisidėti prie 
statistinių duomenų apie demografines tendencijas kokybės bei patikimumo gerinimo;

3. pažymi, kad ilgesnė gyvenimo trukmė, sumažėjęs gimstamumo lygis ir migracija sukėlė 
demografinius pokyčius, dėl kurių atsirado dideli teritoriniai netolygumai visoje Europoje, 
didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, regionų ir miestų, o kartais ir pačiuose miestuose;

4. mano, kad ilgesnė gyvenimo trukmė – teigiamas veiksnys ir turėtų būti būtent taip 
vertinamas; todėl ragina ES užtikrinti, kad valstybės narės garantuotų, jog pensininkai, 
ypač tie, kuriems gresia skurdas, kurie negali įsigyti būsto arba savimi pasirūpinti, 
neatsidus skurde;

5. mano, kad dabartinė ekonomikos ir finansų krizė pablogino su demografinėmis 
tendencijomis susijusią padėtį Europoje ir todėl sunkiau rasti šios problemos sprendimą;

6. vis dėlto pripažįsta, kad migracijos pasiūlymai, ypač regionams, iš kurių emigruojama, 
suteikia galimybę sumažinti neigiamą demografinių pokyčių poveikį, ir todėl ragina 
valstybes nares pripažinti migrantų integraciją kaip strategiškai svarbią politikos 
priemonę;

7. pažymi, kad demografinių pokyčių klausimų sprendimas bus svarbus norint pasiekti 
strategijos „Europa 2020“ dėl pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus; mano, 
kad ją įgyvendinant, gyventojų senėjimas turi būti laikomas galimybe, o ne kliūtimi, turint 
mintyje struktūrinių fondų teikiamas galimybes valstybėms narėms, regionams ir 
miestams;

8. pabrėžia, kad demografiniai pokyčiai, ypač gyventojų senėjimas, daro neabejotiną poveikį 
socialinės infrastruktūros, pvz., pensijų sistemų, slaugos ir sveikatos priežiūros, paslaugų 
teikimui, o regioninės valdžios institucijos turi tenkinti kintančius įvairių gyventojų grupių 
poreikius;

9. mano, kad turėtų nustatyti BVP papildantys rodikliai, kurie būtų naudojami kaip kriterijai 
skiriant lėšas pagal būsimą ES sanglaudos politiką, kuriais, visų pirma, būtų atsižvelgiama 
į demografinius pokyčius dėl senėjimo indekso; tačiau taip pat pabrėžia kitų socialinių 
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rodiklių svarbą šiuo klausimu ir pažymi, kad daugelis kitų svarbių rodiklių yra išvardyti 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje dėl pranešimo „BVP ir kiti rodikliai 
pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“ (2010/2088(INI)) kuriais remiantis galima 
veiksmingiau spręsti Europos iššūkius;

10. pažymi, kad demografinių pokyčių poveikis kai kuriuose regionuose labai didelis, todėl 
reikalingos skirtingos reguliavimo strategijos, atsižvelgiant į tai, ar tai yra regionas, į kurį 
imigruojama, ar regionas, kuriame gyventojų mažėja; pabrėžia, kad regionuose, kuriuose 
gyventojų mažėja (tai daugiausia kaimo regionai), gyvenimo kokybė apibrėžiama kitaip 
negu regionuose, kuriuose gyventojų daugėja, todėl mano, kad reikalingos skirtingos 
paramos strategijos;

11. pabrėžia, kad Europos socialinis fondas (ESF) turi būti laikomas pagrindine priemone, 
kurio lėšomis remiamos mokymosi galimybės siekiant didinti moterų, jaunimo ir vyresnio 
amžiaus asmenų užimtumą ir pagerinti profesinį perorientavimą ir socialinę įtrauktį; 
ragina šioje srityje panaudoti visą ESF potencialą;

12. pažymi, kad visi regionai, įskaitant regionus, kuriuose vyksta grynoji emigracija, turi 
realių galimybių įvairiose srityse; ragina valstybes nares vykdant savo politiką prioritetą 
teikti strategijoms, kurios sudarytų sąlygas tokiems regionams visiškai panaudoti savo 
vystymosi galimybes, nes patirtis rodo, kad tai gali tapti stimulu vietos ir regionų 
ekonominius ir socialinius veikėjams, o kartu padidėti regionų, patiriančių grynąją išorės 
migraciją, patrauklumas ir pakisti migracijos tendencijos; pažymi ESF svarbą šiuo 
klausimu ir ragina sukurti regioninio lygmens integruotas programas, kad Europos 
regioninės plėtros fondas (ERPF) ir ESF veiktų geriau kartu ir drauge su bendra žemės 
ūkio ir aplinkos apsaugos politika, kad būtų galima veiksmingai tenkinti kaimo vietovių 
poreikius, ir mano, kad visomis sanglaudos politikos priemonėmis turėtų būti siekiama į 
rezultatus orientuotų tvaraus vystymosi, skurdo mažinimo, konkurencingumo, užimtumo 
ir kitų strategijos „Europa 2020“ tikslų; ragina, kad sanglaudos politika priklausytų nuo 
rezultatų, taip pat ragina nustatyti išmatuojamus tikslus ir rezultatų rodiklius, kad būtų 
įmanoma nuolatos atlikti vertinimą; ragina vertinti ir tikrinti pasiektus rezultatus skirstant 
ESF lėšas;

13. ragina panaudojant ESF gerinti vyresnio amžiaus žmonių darbo sąlygas bei įdarbinimo 
galimybes, taip pat numatyti paskatas tęsti darbinę veiklą ilgiau, nei šiuo metu; reikalauja 
organizuoti tolesnius mokymus darbuotojams, siekiant tenkinti besikeičiančius darbinio 
gyvenimo poreikius, ir ragina teikti paramą vyresnio amžiaus verslininkams;

14. mano, kad ESF lėšos turėtų būti naudojamos remti priežiūros paslaugų, įskaitant ilgalaikę 
vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą, plėtojimui, nes tai naujas galimas paslaugų rinkos 
augimo sektorius, o kartu ir galimybė pasiekti didesnį užimtumą, ypač slaugytojų moterų;

15. siūlo daugiau naudotis ESF teikiamomis galimybėmis siekiant, kad vietos socialinis
kapitalas taptų prieinamas arti žmonių esančioms vietos tarnyboms tam, kad būtų 
atsižvelgiama į konkrečius vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir jiems sudarytos sąlygos 
kuo ilgiau išlikti nepriklausomais; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad regionams, 
patiriantiems grynąją išorinę migraciją, būtina imtis priemonių, kad būtų išlaikyta natūrali 
gyventojų sudėtis, visų pirma užtikrinant vaikų priežiūros paslaugų teikimą, patrauklią 
švietimo infrastruktūrą ir visuotinę galimybę naudotis kitomis visuotinės svarbos 
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paslaugomis;

16. ragina sukurti palankesnes sąlygas verslui, ypač MVĮ, įdiegiant ir pritaikant naujoviškus 
produktus ir procesus;

17. laikosi nuomonės, kad turėtų būti skatinamas mokslinių tyrimų institucijų ir verslo 
pasaulio atstovų dialogas;

18. laikosi nuomonės, kad socialiniu ir ekonomikos požiūriu Europoje neturėtų egzistuoti 
pakraščio regionai ir kad siekiant šio tikslo turėtų būti įgyvendinamos įvairios politikos 
kryptys ir priemonės, pvz., susijusios su mokesčių politika, kuria jaunimas skatinamas 
pasilikti arba persikelti į pakraščius ir suteikiama galimybė žmonėms ten pragyventi; 
pažymi, kad regionuose, kuriuose migracija neigiama, naujoviškos ir decentralizuotos 
socialinės infrastruktūros koncepcijos kartu su aukšto lygio aktyvaus pilietiškumo ugdymo 
priemonėmis gali pagerinti gyvenimo kokybę ir tapti veiksniais, stiprinančiais ekonominį 
stabilumą, kuris būtų naudingas ir jaunimui; mano, kad rengiantis įveikti problemas, 
susijusias su gyventojų senėjimo poveikiu, regionų ekonomika ir struktūros turėtų būti iš 
anksto atnaujintos ir kad šie regionai, kuriuose gyventojų senėjimas bus sparčiausias, 
galėtų būti naudojami kaip bandomieji regionai, kuriuose būtų išbandomi naujoviški 
regionų problemų, atsiradusių dėl staigių demografinių pokyčių, sprendimai, atsižvelgiant 
į tai, kad naujos socialinės ir paslaugų naujovės reikalingos daugelyje sričių, pvz.:

– suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą, įskaitant finansinę paramą ir tinkamą 
infrastruktūrą, taip pat pripažįstant slaugą darbu,

– remti vyresnių asmenų įdarbinimą, skatinant lankstesnius teisinius darbo santykius

– siekiant sustabdyti regionų ir besivystančių regionų, kurie atsilieka, socialinės 
atskirties procesą,

– užtikrinant tinkamą įvairiapusiškų aukštos kokybės pagrindinių visuotinės svarbos 
paslaugų, įskaitant pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugas, teikimą, nes visuotinė 
galimybė gauti socialinių paslaugų yra viena iš pagrindinių teisių, o solidarumo 
principas turi būti išlaikytas ir tada, kai susiduriama su demografinės pusiausvyros 
sutrikimais,

– padidinant sveikatos priežiūros ir pagyvenusių žmonių priežiūros produktyvumą 
taikant IRT,

– išlaikant senėjančių gyventojų sveikatą, aktyvumą, gebėjimą gyventi namuose ir 
panaudojant vyresnio amžiaus darbuotojų, verslininkų ir savanorių potencialą, t. y. 
skatinant jų užimtumą, mokymą ir švietimą, užtikrinant senėjančių gyventojų 
galimybes tęsti ekonominę veiklą ir įgūdžių lavinimą (pvz., rengiant mokymus), t. y. iš 
esmės reformuojant karjeros valdymo sistemą, skirtą vyresnio amžiaus darbuotojams 
(nuo 50 metų amžiaus), kurie šiuo metu įdarbinant dažnai atsiduria nepalankioje 
diskriminacinėje padėtyje ir kuriems suteikiamos nepakankamos galimybės mokytis, 
įskaitant naujų įgūdžių bei technologijų, be to, nepripažįstama jų anksčiau įgyta 
patirtis,
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– valstybės narės, siekdamos užtikrinti sveiką senėjimą, turėtų imtis šių praktinių 
veiksmų: garantuoti vienodas galimybes visiems naudotis pagrindinėmis sveikatos 
priežiūros paslaugomis ir gerinti medicininio gydymo kokybę ir saugą,

– sprendžiant pagyvenusių žmonių padėties pablogėjimo fazių klausimą, kartu 
užtikrinant tinkamą švietimą, įgūdžių ugdymą ir mokymą, kad būtų užtikrinta 
pagyvenusių asmenų socialinė įtrauktis ir kad pažeidžiamoms grupėms, pvz., 
migrantams, neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims, būtų sudarytos sąlygos 
dalyvauti mokymuose, siekiant pagerinti jų galimybes naudotis IRT,

– skatinant teigiamą migraciją, kad būtų patenkinti regioninės darbo rinkos poreikiai, 
nes aukštos kvalifikacijos migrantai gali būti labai reikalingi kai kuriems regioninės 
ekonomikos sektoriams,

19. šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl aktyvaus ir sveiko senėjimo 
partnerystės, kuris galėtų tapti pirmiau minėtų naujovių rengimo koordinavimo priemone; 
ragina siekti didesnio sanglaudos biudžeto lankstumo nei šiuo metu tam, kad būtų galima 
taikyti naujas idėjas bei metodus ir skatinti rizikuoti ir eksperimentuoti;

20. pažymi, kad dabartinės programos laikotarpiu regioninė ir struktūrinė politika yra pagrįsta 
su fondais susijusiomis programomis, ir mano, kad kito programos laikotarpio metu 
struktūrinių fondų priemonės atitinkamu regioniniu lygmeniu turėtų būti sujungtos į vieną 
programos dokumentą;

21. atkreipia dėmesį į būtinybę skirti lėšų mažų vaikų priežiūrai ir daug vaikų turinčioms 
šeimoms, visų pirma vaiko priežiūros paslaugų teikimui ir vienišų motinų bei šeimų, 
kuriose yra tik vienas iš tėvų ir kurioms ypač gresia socialinė atskirtis, izoliacija ir 
skurdas, apsaugai; pabrėžia, kad tokios paslaugos yra visuotinės svarbos ir prisideda prie 
darbo vietų kūrimo ir vietos bei regiono ekonomikos plėtros; ragina Komisiją pabrėžti 
geriausios patirties pavyzdžių kai kurių valstybių narių regionuose pranašumus;

22. taigi investuojant į vaikų priežiūros sektorių ir ikimokyklinę švietimo sistemą, 
rekomenduoja derinti valstybines ir privačias investicijas;

23. pabrėžia, kad būtina užtikrinti pakankamą vaikų, pagyvenusių asmenų, neįgaliųjų ir kitų 
išlaikomų asmenų priežiūros paslaugų prieinamumą siekiant sudaryti galimybes vyrams ir 
moterims be apribojimų ir vienodomis sąlygomis dalyvauti darbo rinkoje; pažymi, kad tai 
turės įtakos neoficialios namų ūkiuose atliekamos priežiūros lygiui;

24. pabrėžia aktyvaus valdžios institucijų įsikišimo, kad būtų teikiamos visuotinės svarbos 
socialinės paslaugos (VSSP) šeimoms ir mažiems vaikams ir būtų rūpinamasi vyresnio 
amžiaus asmenimis bei visais išlaikomais asmenimis ir jie būtų globojami, svarbą;

25. pabrėžia, kad regionuose, kuriuose mažėja gyventojų skaičius, savanoriško darbo 
sektorius ir socialiniai tinklai labai padeda patenkinti vietos gyventojų poreikius, tačiau jų 
vaidmuo negali atstoti esminio visuotinės svarbos paslaugų vaidmens; mano, kad reikia 
pripažinti šį aktyvų pilietiškumą, o jo veikėjus būtina remti kaip partnerius vykdant 
regioninę politiką; pabrėžia, kad dėl to prasideda mokymosi procesai, kurie leidžia 
regionui įveikti demografinių pokyčių sunkumus;
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26. ragina valstybes nares reformuoti savo mokesčių sistemas siekiant užtikrinti, kad žmonės, 
kurių darbo stažas pertraukiamas dėl rūpinimosi vaikais arba pagyvenusių asmenų 
priežiūros, neatsidurtų nepalankioje padėtyje skiriant jiems senatvės pensiją ir užtikrinant 
jų socialinę apsaugą;

27. ragina ateityje sukurti paprasčiau taikomas ESF taisykles ir taip sudaryti sąlygas mažoms 
organizacijoms geriau pasinaudoti iš fondo gaunama nauda, taip pat vystyti ir valdyti 
naujoviškus socialinius projektus; ragina Komisiją ateityje daugiau ESF lėšų skirti 
tarptautiniams bandomiesiems projektams, kuriais sprendžiami socialiniai ir užimtumo 
klausimai, įgyvendinamiems ES lygmeniu, kad būtų palengvintas novatoriškas regioninis, 
tarpvalstybinis ir makroregioninis bendradarbiavimas, siekiant išspręsti bendrus iššūkius, 
kylančius dėl demografinių pokyčių;

28. rekomenduoja valstybėms narėms ir Komisijai sukurti vartotojui patogią interneto 
svetainę, kad visuomenės nariai galėtų matyti, kam iš tiesų naudojamos ES sanglaudos 
fondo lėšos ir kas buvo pasiekta jas panaudojus.

29. ragina imtis priemonių didinti informuotumą apie pažeidžiamų gyventojų grupių 
galimybes prisidėti prie regionų stiprinimo, kaip socialinės sanglaudos šaltinio;

30. ragina Komisiją ir nacionalines statistikos tarnybas, kurios teikia informaciją apie įvairius 
klausimus, įskaitant duomenis apie gyventojų skaičių ir migracijos apimtį, glaudžiai 
bendradarbiauti, kad būtų galima stebėti duomenis ir atlikti demografinių tendencijų 
analizę, tokiu būdu sudarant galimybę veiksmingiau paskirstyti lėšas visoje Europoje 
atsižvelgiant į konkretų turtą ir poreikius;
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