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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 saistībā ar vecu cilvēku aprūpi, darbaspēka pietiekamību un 
apmācību, kā arī daudzas citas sociāla rakstura problēmas;

2. uzskata — lai efektīvāk reaģētu uz minētajām problēmām, nākotnē, īstenojot ES kohēzijas 
politiku, kā kritēriju līdzekļu piešķiršanai vajadzētu izmantot ne vien IKP (tas patlaban ir 
visparocīgākais kritērijs), bet ņemt vērā arī demogrāfiskās izmaiņas raksturojošus 
rādītājus, galvenokārt darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju demogrāfiskās slodzes 
līmeni;

3. norāda uz ESF nozīmi kohēzijas politikā un pieprasa integrētas reģionāla mēroga 
programmas, lai nodrošinātu labāku ERAF, ESF un arī KLP mijiedarbību, koncentrējoties 
uz konkurētspēju, nodarbinātību un citiem stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem 
un 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;

4. uzskata, 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 novatoriski risinājumi ir 
nepieciešami daudzās jomās, kuru vidū ir, piemēram, šādas:

– atbalsts ģimenēm, lai novērstu dzimstības samazināšanās tendenci;

– atbilstīga darbaspēka nodrošināšana vecu cilvēku aprūpei;

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

– iedzīvotāju veselības un aktivitātes saglabāšana vecumdienās un vecu cilvēku spēja 
patstāvīgi dzīvot savās mājās;

– reaģēšana uz vecu cilvēku stāvokļa pasliktināšanos dažādās pakāpēs;

5. pieprasa vienkāršāk īstenojamu un pārredzamāku kohēzijas politiku, lai būtu vieglāk 
attīstīt novatoriskus risinājumus un stiprināt reģionālo, pārrobežu un makroreģionālo 
sadarbību un tādējādi risināt kopīgās demogrāfisko izmaiņu radītās problēmas.


