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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az időskorú eltartottak arányával kapcsolatos népesedési előrejelzések a 
térségek közötti fokozódó különbségeket mutatnak, mivel 2020-ra 40 olyan régió lesz, 
ahol ez az arány legalább 25%-kal haladja meg az uniós átlagot, ami súlyos kihívásokat 
támaszt majd az idősek ápolása, a munkaerő megfelelősége és képesítése és más egyéb 
társadalmi kérdések tekintetében;

2. úgy véli, hogy az ezen kihívásokra adandó hatékonyabb megoldások érdekében a jövőbeli 
uniós kohéziós politikára elkülönített források elosztására vonatkozó kritériumként a 
demográfiai változásokkal kapcsolatos mutatóknak, és különösen az időskorú eltartottak 
arányának ki kellene egészíteniük a GDP-t, amely a jelenleg rendelkezésre álló legjobb 
mérőszám;

3. rámutat az Európai Szociális Alap (ESZA) kohéziós politikában betöltött jelentőségére, és 
regionális szintű integrált programokat sürget az ERFA és az ESZA, illetve a KAP jobb 
együttműködése érdekében a versenyképességre, a foglalkoztatásra és az Európa 2020 
stratégia más célkitűzéseire összpontosuló eredményorientált megközelítéssel; a 
folyamatos értékelés érdekében szorgalmazza a kohéziós politika eredményfüggővé 
tételét, valamint mérhető célok és eredménymutatók megállapítását;

4. úgy véli, hogy azon régiókat, ahol a népesség elöregedése a leggyorsabban megy majd 
végbe, próbaterepként lehetne felhasználni a gyors demográfiai változások okozta 
regionális problémákra adandó innovatív megoldások finanszírozásával való 
kísérletezésre, szem előtt tartva azt, hogy az innovációra számos területen szükség van, 
például:

– családok támogatása a születési arány hanyatlásának visszafordítása érdekében,

– megfelelő munkaerő biztosítása az idősek gondozására,

– a termelékenység növelése az egészségügyben és az idősgondozásban az információs 
és kommunikációs technológiák alkalmazásával,

– az öregedő népességcsoport egészségének, aktivitásának és otthoni életre való 
képességének fenntartása,

– válaszok az idős emberek állapotának romlási stádiumaira;

5. olyan kohéziós politikát sürget, amelynek kezelése egyszerűbb és átláthatóbb a könnyebb 
innovációs fejlesztések és a regionális, határokon átnyúló és makrorégiók közötti 
együttműködés javítása érdekében a demográfiai változásokból eredő közös kihívások 
leküzdése céljából.


