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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 до сериозни предизвикателства с оглед на 
грижите за възрастни лица, адекватността и обучението на работната сила и много 
други опасения от социално естество;

2. счита, че показателите за демографските промени и най-вече коефициентът за 
зависимост на възрастни хора следва да допълват БВП – понастоящем най-важният 
показател, като критерии за разпределението на средства в рамките на бъдещата 
политика на сближаване на ЕС, с цел на тези предизвикателства да се даде по-
ефективен отговор;

3. отбелязва значението на ЕСФ за политиката на сближаване и призовава за 
интегрирани програми на регионално равнище, така че ЕФРР и ЕСФ да работят по-
добре заедно, както и съвместно с ОСП, като с оглед на резултатите се акцентира 
върху 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;

4. счита, 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 иновации са необходими в много 
области, например: 

– подкрепа на семействата с оглед преодоляване на спада в раждаемостта;

– осигуряване на достатъчно работна ръка за полагане на грижи за по-възрастни 
лица;

– 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;

– реагиране на етапите на влошаване на състоянието на по-възрастните хора;

5. призовава за политика на сближаване, която е по-проста за управление и по-
прозрачна, така че да е по-лесно да се разработват иновации и да се увеличава 
регионалното, трансграничното и макрорегионалното сътрудничество с цел 
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посрещане на общите предизвикателства, породени от демографските промени.


