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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da demografske projekcije o koeficientu starostne odvisnosti kažejo na čedalje 
večje razlike med regijami, saj bo to razmerje do leta 2020 v 40 regijah vsaj za 25 % višje 
od povprečja EU, kar bo povzročilo resne težave pri oskrbi starejših, ustreznosti in 
usposobljenosti delovne sile ter mnoge druge socialne probleme;

2. da bi se čim bolj učinkovito odzvali na te izzive, meni, da bi bilo treba v merila za 
dodelitev sredstev v okviru kohezijske politike poleg BDP (trenutno najboljše 
razpoložljivo merilo) vključiti tudi kazalce demografskih sprememb, zlasti koeficient 
starostne odvisnosti;

3. poudarja pomembnost Evropskega socialnega sklada za kohezijsko politiko in poziva k 
oblikovanju celostnih programov na regionalni ravni, tako da bo mogoče Evropski sklad 
za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad boljše uporabljati skupaj in tudi s skupno 
kmetijsko politiko, pri čemer se je treba usmeriti na dosežke pri konkurenčnosti, 
zaposlovanju in drugih ciljih strategije Evropa 2020; poziva, naj bo kohezijska politika 
pogojena z dosežki ter naj zanje določi merljive cilje in kazalce, da bi omogočila sprotno 
vrednotenje;

4. meni, da bi bilo mogoče regije, kjer bo staranje prebivalstva najhitrejše, uporabiti za 
preizkušanje in financiranje inovativnih rešitev za regionalne probleme, ki jih povzročajo 
hitre demografske spremembe, ob upoštevanju dejstva da so na številnih področjih 
potrebne inovacije, na primer: 

– pomoč družinam z namenom povečanja rodnosti,

– zagotavljanje ustreznega števila osebja, ki bo skrbelo za starejše,

– povečanje storilnosti v zdravstvu in skrbi za starejše z uporabo IKT,

– zagotavljanje, da je starejše prebivalstvo zdravo, aktivno in da lahko živi doma,

– ukrepanje ob obdobjih poslabšanja stanja starejših občanov;

5. poziva, naj bo kohezijska politika enostavnejša za upravljanje in preglednejša, tako da bo 
lažje razvijati inovacije ter povečati regionalno, čezmejno in makro-regionalno 
sodelovanje, da bi se bilo mogoče spopasti s skupnimi izzivi, ki izhajajo iz demografskih 
sprememb.


