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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 pagyvenusių žmonių priežiūros, darbo jėgos 
tinkamumo ir mokymo ir daugelyje kitų sričių;

2. mano, kad, siekiant veiksmingiau spręsti šiuos iššūkius, skiriant lėšas pagal būsimą ES 
sanglaudos politiką demografinių pokyčių rodikliai, visų pirma, senėjimo indeksas turėtų 
papildyti BVP – geriausią šiuo metu turimą kriterijų,

3. pažymi ESF svarbą sanglaudos politikai ir ragina sukurti regioninio lygmens programas, 
kad ERPF ir ESF veiktų geriau kartu ir drauge su BŽŪP, siekiant į rezultatus orientuotų 
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 galima nuolatos atlikti vertinimą;

4. mano, 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 naujovės reikalingos daugelyje sričių, pvz.: 

– suteikiant paramą šeimoms siekiant stabdyti gimstamumo mažėjimą,

– užtikrinant tinkamą pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojų skaičių;

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

– išlaikant senėjančių gyventojų sveikatą, aktyvumą ir gebėjimą gyventi namuose,

– sprendžiant pagyvenusių žmonių padėties pablogėjimo fazių klausimą;

5. ragina sukurti paprasčiau valdomą ir skaidresnę sanglaudos politiką, kad būtų lengviau 
vystyti naujoves ir pagerinti regioninį, tarpvalstybinį ir makroregioninį bendradarbiavimą 
siekiat išspręsti bendrus iššūkius, kylančius dėl demografinių pokyčių.


