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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka demogrāfiskās prognozes attiecībā uz darbspējas vecumu pārsniegušo 
iedzīvotāju demogrāfisko slodzi liecina par krasu atšķirību pastiprināšanos starp 
reģioniem, proti, saskaņā ar šīm prognozēm 2020. gadā demogrāfiskās slodzes līmenis 
40 reģionos būs vismaz par 25 % augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, tādējādi radot 
nopietnas problēmas ne vien pensiju un veselības aprūpes sistēmām, bet arī saistībā ar 
vecu cilvēku aprūpi, darbaspēka pietiekamību un apmācību, kā arī daudziem citiem 
sociāla rakstura jautājumiem;

2. norāda, ka sabiedrības novecošanai Eiropā ir raksturīgas būtiskas reģionālas atšķirības; 
norāda — tā kā valsts līmeņa dati par demogrāfiskajām izmaiņām neatklāj vietējā mērogā 
pastāvošās atšķirības, centrālajām valdībām dažkārt ir sarežģīti konstatēt infrastrukturālās 
vajadzības un nepieciešamību novirzīt līdzekļus; aicina Komisiju, lai tā palīdz uzlabot 
demogrāfiskās tendences raksturojošo datu un statistikas kvalitāti un ticamību;

3. norāda, ka paredzamā mūža ilguma palielināšanās, dzimstības līmeņa samazināšanās un 
migrācijas dēļ Eiropā ir notikušas demogrāfiskas izmaiņas, turklāt teritoriālā skatījumā tās 
izpaužas visai dažādi, pastāvot lielām atšķirībām starp dalībvalstīm, reģioniem un 
pilsētām, un dažkārt pat vienas pilsētas robežās;

4. uzskata, ka paredzamā mūža ilguma palielināšanās ir pozitīvs faktors un ka uz šo parādību 
būtu jāraugās tieši tā; tādēļ aicina Eiropas Savienību nodrošināt dalībvalstu garantiju tam, 
ka pensionāri, it īpaši tie, kuri dzīvo uz nabadzības sliekšņa un nevar atļauties mitekli vai 
nespēj sevi aprūpēt, nenonāk nabadzībā;

5. uzskata, ka nesenās ekonomikas un finanšu krīzes iespaidā demogrāfiskās tendences 
Eiropā ir pasliktinājušās, un būs grūtāk rast šai problēmai risinājumu;

6. tomēr atzīst, ka migrācija sniedz iespēju apturēt demogrāfisko izmaiņu negatīvās sekas, it 
īpaši reģionos, no kuriem iedzīvotāji pārsvarā izceļo, un tādēļ aicina dalībvalstis atzīt 
migrantu integrāciju par stratēģiski nozīmīgu politikas pasākumu;

7. norāda — ja vēlamies sasniegt stratēģijas „ES 2020” mērķus, kas vērsti uz gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, liela nozīme būs ar demogrāfiskajām izmaiņām 
saistīto uzdevumu risināšanai; šajā sakarībā iedzīvotāju novecošana būtu jāuzlūko nevis 
kā šķērslis, bet gan kā iespēja, ņemot vērā struktūrfondu piedāvātā finansējuma iespējas, 
kas pieejamas dalībvalstīm, reģioniem un pilsētām;

8. uzsver, ka demogrāfiskās izmaiņas, īpaši iedzīvotāju novecošanās, nepārprotami ietekmē 
sociālās infrastruktūras nodrošināšanu, piemēram, pensiju sistēmu darbību, medicīnisko 
aprūpi un veselības aprūpi, un reģionālajām iestādēm ir jāapmierina dažādu iedzīvotāju 
grupu mainīgās vajadzības;

9. uzskata, ka nākotnē, īstenojot ES kohēzijas politiku, kā kritēriju līdzekļu piešķiršanai 
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vajadzētu izmantot ne vien IKP, bet ņemt vērā arī citus rādītājus, it īpaši darbspējas 
vecumu pārsniegušo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes līmeni, kas uzskatāms par pašu 
svarīgāko demogrāfiskās izmaiņas raksturojošo rādītāju; taču uzsver, ka šajā ziņā svarīgi 
ir arī citi sociālie rādītāji, un piebilst, ka daudzi nozīmīgi rādītāji ir uzskaitīti 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumā par ziņojumu „IKP un ne tikai —
progresa novērtējums mainīgā pasaulē (2010/2088(INI)), tiecoties efektīvāk reaģēt uz 
Eiropā vērojamajām problēmām;

10. norāda, ka demogrāfiskajām izmaiņām ir nopietna ietekme dažādos reģionos un ir 
vajadzīga atšķirīga pielāgošanās stratēģija atkarībā no tā, vai attiecīgajā reģionā norisinās 
iedzīvotāju migrācija vai arī iedzīvotāju skaita samazināšanās; norāda, ka reģionos, kur 
iedzīvotāju skaits sarūk, lielākoties lauku apvidos, dzīves kvalitāte tiek vērtēta savādāk 
nekā reģionos, kur vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums, un tādēļ uzskata, ka ir 
nepieciešamas atšķirīgas atbalsta stratēģijas;

11. uzsver, ka Eiropas Sociālais fonds (ESF) būtu jāuzlūko kā būtisks resurss, kas 
izmantojams, lai atbalstītu izglītošanās iespējas un tādējādi palielinātu sieviešu, jauniešu 
un vecāka gadagājuma iedzīvotāju nodarbinātību un veicinātu šo iedzīvotāju profesionālo 
pārorientāciju un sociālo integrāciju; prasa šajā jomā pilnībā izmantot ESF piedāvātās 
iespējas;

12. norāda, ka ikvienam reģionam, arī reģioniem ar negatīvu migrācijas saldo, piemīt savs 
īpašais potenciāls dažādās jomās; aicina, lai dalībvalstis, veidojot savu politiku, piešķirtu 
prioritāti stratēģijām, kas ļautu šādiem reģioniem pilnībā izmantot savu attīstības 
potenciālu, jo pieredze rāda, ka šādi gan vietējā, gan reģionālā līmenī var rosināt 
saimniecisko un sociālo darbību, tādējādi reģionus ar negatīvu migrācijas saldo padarot 
pievilcīgākus un mainot migrācijas tendenču virzienu; norāda uz ESF nozīmi šajā sakarībā 
un pieprasa integrētas reģionāla mēroga programmas, lai nodrošinātu labāku Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF), ESF un arī kopējās lauksaimniecības politikas un 
vides politikas mijiedarbību, kas ļautu efektīvi reaģēt uz lauku apvidu vajadzībām, un 
uzskata, ka visiem kohēzijas politikas pasākumiem jākoncentrējas uz ilgtspējīgu attīstību, 
nabadzības izskaušanu, konkurētspēju, nodarbinātību un citiem stratēģijā „Eiropa 2020” 
izvirzītajiem mērķiem, minētajās jomās tiecoties sasniegt noteiktus rezultātus; prasa, lai 
kohēzijas politika būtu atkarīga no rezultātiem, un aicina noteikt izmērāmus mērķus un 
panākumu novērtēšanas rādītājus, lai būtu iespējams veikt regulāru novērtējumu; prasa 
novērtēt un kontrolēt rezultātus, kas panākti, piešķirot ESF finansējumu;

13. prasa, lai ar ESF projektiem tiktu uzlaboti vecāka gadagājuma iedzīvotāju darba apstākļi 
un nodarbinātības iespējas, kā arī radīti stimuli, kas rosinātu cilvēkus strādāt ilgāk nekā 
patlaban, prasa rīkot darbiniekiem tālākizglītības pasākumus, lai reaģētu uz darba dzīves 
mainīgajām vajadzībām, un mudina paredzēt atbalstu vecāka gadagājuma uzņēmējiem;

14. uzskata, ka ESF finansējums būtu jāizmanto, lai atbalstītu aprūpes pakalpojumu, tostarp 
arī vecāka gadagājuma cilvēku ilgtermiņa aprūpes, pilnveidi, uzlūkojot to kā jaunu 
pakalpojumu tirgus segmentu ar izaugsmes potenciālu un kā nodarbinātības līmeņa 
paaugstināšanas iespēju, it īpaši attiecībā uz sievietēm, kuras sniedz aprūpes 
pakalpojumus;

15. ierosina vairāk izmantot ESF piedāvātās iespējas, lai nodrošinātu vietējā sociālā kapitāla 
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pieejamību vietējiem, iedzīvotājiem pietuvinātiem pakalpojumiem, ņemot vērā vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju īpašās vajadzības un radot viņiem apstākļus, kas ļautu iespējami 
ilgi dzīvot neatkarīgu dzīvi; turklāt norāda, ka reģionos ar negatīvu migrācijas saldo ir 
jāveic pasākumi, lai cik vien iespējams saglabātu iedzīvotāju dabisko sastāvu, tostarp it 
īpaši garantējot bērnu aprūpes iespējas, pievilcīgu izglītības infrastruktūru un citu 
vispārējas nozīmes pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem;

16. prasa izveidot labvēlīgus nosacījumus uzņēmumiem, īpaši MVU, ieviešot un pielāgojot 
novatoriskus produktus un procesus;

17. uzskata, ka būtu jāveicina interaktīvu saikņu veidošana starp pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem;

18. uzskata, ka Eiropā nevajadzētu būt sociālā un ekonomiskā ziņā nomaļiem reģioniem un, 
lai to panāktu, būtu jāīsteno dažādas politikas nostādnes un pasākumi, piemēram, politika, 
kas rosinātu jaunus cilvēkus palikt nomaļos reģionos vai pārcelties uz turieni un 
nodrošinātu vietējo iedzīvotāju labklājības saglabāšanos; konstatē, ka dzīves kvalitāti 
reģionos ar negatīvu migrācijas saldo uzlabo novatoriski un decentralizēti sociālās 
infrastruktūras risinājumi līdztekus ar plašu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, turklāt 
minētie faktori veicina ekonomisko stabilitāti, tostarp arī jaunu cilvēku vidū; uzskata, ka, 
gatavojoties tam, lai pārvarētu sabiedrības novecošanas sekas, jau laikus būtu jāatjaunina 
reģionālās ekonomikas un struktūras un ka reģionos, kuros paredzams sevišķi straujš 
iedzīvotāju novecošanas temps, varētu eksperimentālā kārtā izmēģināt un finansēt 
novatoriskus risinājumus straujo demogrāfisko izmaiņu radītajām problēmām, paturot 
prātā, ka jauni, novatoriski sociālie risinājumi un ar pakalpojumiem saistītas inovācijas ir 
nepieciešami daudzās jomās — piemēram, šādās:

– ģimenes dzīves un darba pienākumu savienošana, tostarp arī finansiāla atbalsta un 
piemērotas infrastruktūras nodrošināšana, kā arī aprūpes jomā ieguldītā darba atzīšana;

– atbalsts vecāka gadagājuma iedzīvotāju nodarbināšanai, veidojot elastīgākas darba 
attiecības;

– reģionu marginalizācijas apturēšana un atpalikušo reģionu attīstīšana;

– atbilstīgu, kvalitatīvu un visiem pieejamu vispārējas nozīmes pamatpakalpojumu, 
tostarp arī vecu cilvēku aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana, ņemot vērā, 
ka vispārēja piekļuve sociāliem pakalpojumiem ir daļa no cilvēka pamattiesībām un ka 
solidaritātes princips jāievēro arī, risinot demogrāfiskā līdzsvara trūkuma problēmu;

– produktivitātes kāpināšana vecu cilvēku aprūpes un veselības aprūpes nozarē, 
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT);

– iedzīvotāju veselības un aktivitātes saglabāšana vecumdienās, vecu cilvēku spēja 
patstāvīgi dzīvot savās mājās un vecāka gadagājuma darbiniekiem, uzņēmējiem un 
brīvprātīgā darba veicējiem piemītošā potenciāla izmantošana, veicinot šo personu 
nodarbinātību, apmācību un izglītošanos; iedzīvotāju ekonomiskās līdzdalības un 
prasmju attīstības nodrošināšana (piemēram, piedāvājot mācības) vecumdienās, pašos 
pamatos reformējot karjeras vadību vecākiem darbiniekiem, kuri pārsnieguši 50 gadu 
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vecumu un kuri patlaban bieži vien sāpīgi saskaras ar diskrimināciju darbinieku 
pieņemšanas procedūrās, neatbilstīgām iespējām izglītoties, tostarp apgūt jaunas 
prasmes un zināšanas jauno tehnoloģiju jomā, un ar gūtās pieredzes vērtības 
neatzīšanu;

– praktisku pasākumu īstenošana dalībvalstīs, lai nodrošinātu veselības saglabāšanu 
vecumdienās, garantējot visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes 
pamatpakalpojumiem un uzlabojot ārstniecības kvalitāti un drošumu;

– reaģēšana uz vecu cilvēku stāvokļa pasliktināšanos dažādās pakāpēs, piedāvājot 
attiecīgu izglītošanos, prasmju apguvi un apmācību, lai nodrošinātu, ka šiem cilvēkiem 
nenākas ciest no sociālās atstumtības un ka mazāk aizsargātām iedzīvotāju 
kategorijām, piemēram, migrantiem, invalīdiem un veciem cilvēkiem, ir iespējams 
piedalīties mācību kursos, lai uzlabotu viņu iespējas izmantot IKT;

– ieceļošanas stimulēšana, lai apmierinātu reģionālo darba tirgu vajadzības, jo augsti 
kvalificēti migranti varētu dot būtisku ieguldījumu atsevišķās reģionālās ekonomikas 
jomās;

19. šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par partnerību aktīvas un veselīgas 
novecošanas jomā, jo tas varētu nodrošināt nepieciešamo koordināciju iepriekš minēto 
novatorisko risinājumu attīstīšanai; prasa kohēzijas budžetu veidot elastīgāku nekā 
patlaban, lai radītu iespējas izmēģināt jaunas idejas un metodes un iedrošinātu riskēt un 
eksperimentēt;

20. konstatē, ka pašreizējā plānošanas periodā reģionālās politikas un struktūrpolitikas pamatā 
ir ar fondiem saistītas programmas, un uzskata, ka nākamajā plānošanas periodā 
struktūrfondu pasākumi būtu jāapvieno vienotā programmdokumentā attiecīgajā 
reģionālajā līmenī;

21. vērš uzmanību uz to, ka nepieciešams novirzīt publiskos līdzekļus bērnu un lielu ģimeņu 
vajadzībām, īpaši lai nodrošinātu bērnu aprūpes iestāžu pakalpojumus un aizsargātu 
vientuļās mātes un viena vecāka ģimenes, kuras ir īpaši pakļautas sociālās atstumtības, 
izolācijas un nabadzības riskam; uzsver, ka šādi pakalpojumi ir visas sabiedrības interesēs 
un veicina darbvietu izveidi, kā arī vietējās un reģionālās ekonomikas attīstību; aicina 
Komisiju uzskatāmi parādīt konkrētu dalībvalstu reģionu paraugprakses piemērus;

22. tādēļ iesaka bērnu aprūpes pakalpojumu un pirmsskolas izglītības nozarē apvienot gan 
valsts, gan privātā sektora ieguldījumus;

23. uzsver, ka ir būtiski nodrošināt pienācīgu piekļuvi bērnu, vecu cilvēku, invalīdu un citu 
apgādājamu personu aprūpes pakalpojumiem, lai vīriešiem un sievietēm nodrošinātu 
neierobežotas un līdzvērtīgas iespējas iesaistīties darba tirgū; norāda, ka tas ietekmēs 
pieejamās neformālās aprūpes līmeni;

24. uzsver, cik nozīmīga ir aktīva valsts iestāžu rīcība, it īpaši nodrošinot vispārējas nozīmes 
sociālos pakalpojumus (VNSP), lai palīdzētu ģimenēm un bērniem un lai nodrošinātu 
aprūpes iestādes un aprūpi veciem cilvēkiem un visām apgādājamām personām;
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25. uzsver, ka reģionos, kuros vērojama lejupslīde, brīvprātīgā darba veicēji un sociālie tīkli 
ievērojami palīdz apmierināt vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet tas tomēr nevar atsvērt 
varas iestāžu nozīmīgo lomu vispārējas nozīmes pakalpojumu nodrošināšanā; uzskata, ka 
šī aktīvā iedzīvotāju iesaistīšanās ir jāatzīst un iesaistītās struktūras ir jāatbalsta kā 
reģionālās politikas partneri; uzskata, ka tādējādi ir iespējams „iekustināt” zināšanu 
pilnveides procesus, kas ļautu reģioniem risināt demogrāfisko izmaiņu radītos uzdevumus;

26. aicina dalībvalstis reformēt nodokļu sistēmas, lai nodrošinātu, ka cilvēki, kuru karjerā bijis 
pārtraukums, kad veikti bērnu vai vecu cilvēku aprūpes pienākumi, netiktu nostādīti 
neizdevīgākā situācijā attiecībā uz vecuma pensijas un sociālās apdrošināšanas 
pakalpojumu saņemšanu;

27. pieprasa, lai nākotnē ESF noteikumi būtu vienkāršāk īstenojami un līdz ar to ļautu 
nelielām organizācijām vairāk izmantot finansējuma ieguves iespējas un attīstīt un īstenot 
novatoriskus sociālos projektus; aicina Komisiju nākamajā ESF palielināt finansējumu 
starptautiskiem ES mēroga izmēģinājuma projektiem sociālajā un nodarbinātības jomā, lai 
veicinātu novatorisku reģionālo, pārrobežu un makroreģionālo sadarbību un tādējādi 
risinātu kopīgās demogrāfisko izmaiņu radītās problēmas;

28. iesaka dalībvalstīm un Komisijai izveidot vienkārši pārskatāmas tīmekļa vietnes, lai 
sabiedrības locekļi varētu noskaidrot, kur faktiski nokļūst ES kohēzijas finansējums un 
kādi ir panāktie rezultāti;

29. prasa īstenot pasākumus izpratnes veicināšanai par mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu 
iespējamo ieguldījumu reģionu nostiprināšanā, uzskatot to par iespēju sekmēt sociālo 
kohēziju;

30. prasa Komisijai cieši sadarboties ar dalībvalstu statistikas iestādēm, kas sniedz 
informāciju par dažādiem jautājumiem, tostarp iedzīvotāju skaitu un migrācijas apjomiem, 
lai pārzinātu datus un analizētu demogrāfiskās tendences, un tādējādi Eiropā veicinātu 
efektīvāku līdzekļu sadali, ievērojot konkrētās priekšrocības un vajadzības.
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