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I Demogrāfiskās izmaiņas un to sekas Eiropas reģionos

Demogrāfiskās izmaiņas ir realitāte Eiropas Savienībā, un rīcība saistībā ar tām ir viens no 
galvenajiem nākotnes uzdevumiem. Vairumā dalībvalstu pazeminās dzimstības līmenis, 
turpretī paredzamais dzīves ilgums pieaug. Eurostat aplēsēs par ES iedzīvotājiem 
2050. gadā redzamas ievērojamas vecuma struktūras izmaiņas, jo galvenokārt pieaug to 
personu skaits, kurām ir vairāk nekā 60 gadu. Šāda iedzīvotāju novecošana izraisa arī 
ekonomiskas, sociālas un sabiedriskas izmaiņas.

Referente uzskata, ka demogrāfiskās izmaiņas radīs jaunus uzdevumus daudzos ES 
reģionos. Tādēļ demogrāfiskās izmaiņas jānovēro galvenokārt reģionu līmenī, kur 
iezīmējas ļoti dažāda attīstība. Ja lauku apgabalos demogrāfiskās izmaiņas izpaužas kā 
jaunu cilvēku aizplūšana, urbānajos apgabalos ar augstu dzīves līmeni vērojams jaunu 
iedzīvotāju pieplūdums. Teritorijas ap metropolēm, piemēram, Londonu, demogrāfisko 
izmaiņu procesā ir ieguvējas, turpretī reģioni Vācijas jaunajās federālajās zemēs, Polijas 
rietumos vai Spānijas ziemeļos cieš no tā. Aptuveni 20 reģionos iedzīvotāju skaits 
samazināsies par vairāk nekā 10 %.

II Demogrāfiskās izmaiņas un ES Reģionālā politika 

Ne visos reģionos apzinās, ka demogrāfiskās izmaiņas rada gan riskus, gan iespējas. 
Uzdevumu dažādība liecina par to, ka reģioniem un pilsētām nepieciešamas jaunas 
stratēģijas. Tā ir galvenokārt dalībvalstu atbildības joma, taču referente ir pārliecināta, ka 
reģionu pārvaldei jādarbojas visaptveroši un tiem nepieciešami gan norādījumi, gan 
perspektīvas. 

Piektā kohēzijas ziņojuma1 secinājumos ir uzsvērta demogrāfisko izmaiņu nozīme.
 Arī ES Komisijas paziņojumā par solidaritātes veicināšanu starp reģioniem minēts, ka 
tiesības jānodrošina katrai paaudzei. Bērniem un jauniešiem jānodrošina pienācīga vieta 
sabiedrībā, un to panāk, atbalstot viņu ģimenes, veidojot un uzturot augstas kvalitātes 
aprūpes un izglītības iestādes, nodrošinot profesionālo izglītību un darba perspektīvas. 
Vidējām paaudzēm nepieciešams atbalsts bērnu aprūpē un audzināšanā, kā arī vecākās 
paaudzes aprūpē. Vecāka gadagājuma cilvēkiem vajadzīga palīdzība, lai viņi varētu aktīvi 
un neatkarīgi piedalīties sabiedrības dzīvē.

Dalībvalstīs un reģionos var izmantot struktūrfondu līdzekļus, lai izstrādātu atbildošas 
stratēģijas. Tā struktūrpolitikas ietvaros tiek finansēti projekti, ar kuriem sekmīgi ietekmē 
demogrāfiskās izmaiņas. Šīs jomas pasākumiem 2007.–2013. gada atbalsta periodā 
dalībvalstis plānojušas tērēt gandrīz EUR 30 miljardus (8,5 % no struktūrfondu 
līdzekļiem).Tādējādi reģionālā politika kļūst par galveno instrumentu, ar ko ietekmēt 
demogrāfiskās izmaiņas. 

III Uzdevumi un jautājumi

                                               
1 COM(2010)642
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Referente ir pārliecināta, ka demogrāfiskās izmaiņas ir plaša tēma1, kas attiecas uz 
vairākām jomām. Turklāt viņa uzskata, ka arī struktūrpolitikai (un tieši tai) būs jārisina 
milzīgās, demogrāfisko izmaiņu izraisītās problēmas. 

1. Struktūrpolitikas vispārējās reformas

a) Referente uzskata, ka struktūrfondi būtu jāpārskata, lai tos labāk pielāgotu 
demogrāfisko izmaiņu sekām. Tikai tad, ja cilvēki savā dzīvesvietā jūtas labi, ir darbs, 
sabiedriskais transports, kultūras pasākumi un funkcionē veselības aprūpes sistēma, viņi 
paliek tur uz dzīvi.

b) Jānoskaidro, vai, reģionālā līmenī piešķirot struktūrfondu līdzekļus, papildus IKP kā 
kritērijs vērā būtu jāņem arī demogrāfisko izmaiņu aspekti. Par piemēru var kalpot ĢD 
REGIO2 izstrādātais demogrāfiskās neaizsargātības indekss.

c) Lielākā mērā kā līdz šim reģionu darbības programmās jāņem vērā demogrāfiskās 
izmaiņas.

d) Atsevišķi reģioni, kurus īpaši skar demogrāfiskās problēmas, var kalpot par 
izmēģinājuma reģioniem, lai reģionālo izmaiņu pārvaldībā izmēģinātu inovatīvas pieejas 
un iegūtu arī citiem Eiropas reģioniem nepieciešamos secinājumus. 

2. Pilsētattīstība un infrastruktūra 

Saskaņā ar ERAF regulas 8. pantu ilgstpējīgā pilsētattīstības plānošanā uzmanība 
jāpievērš tam, ka tiek ņemtas vērā mainīgās demogrāfiskās struktūras. Referente uzskata, 
ka lieli uzdevumi sagaida ne tikai lauku teritorijas, bet arī pilsētas saistībā ar iedzīvotāju 
skaita samazināšanos un vidējā vecuma palielināšanos.

a) Lai gan būtu jānovērš „neproduktīva konkurence” par lielāka iedzīvotāju skaita 
panākšanu, reģioniem jācenšas noturēties dzīvesvietu konkurencē, kā arī ar struktūrfondu 
palīdzību pastiprināti jāuzlabo tādas jomas kā transporta infrastruktūru savienojumi, 
izglītības iespējas un dzīves kvalitāte. Mazākās lauku kopienas varētu iegūt jaunu nozīmi, 
piemēram, kā senioru dzīvesvieta.

b) Lai novērstu iedzīvotāju aizplūšanu, nepieciešams pilsētu veidot par bērniem un 
ģimenēm draudzīgu vietu. Šajā koncepcijā ietilpst pilsēta, kurā viss atrodas tuvu.
Darbam, dzīvesvietai un atpūtas iespējām jāatrodas netālu vienai no otras. 
Pilsētplānošanas kontekstā tas nozīmē dzīvojamās un komerciālās platības, infrastruktūras 
un zaļo zonu izmantojamības dažādošanu. Pilsētām jāiegulda bērnu rotaļu laukumu 
celtniecībā, teritoriju apzaļumošanā, kā arī iestāžu izveidē ģimenes locekļu aprūpei.

c) Finansiāli jāatbalsta pilsētu pārbūve (proti, dekonstrukcija), jo no uzņēmumu 

                                               
1 Sk. arī EMPL 2010/2027(INI).
2 Sk. Komisijas darba dokumentu „Demogrāfiskās neaizsargātības indekss”, Reģioni 2020, SEC(2008)
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ekonomisko interešu viedokļa nojaukšanas izmaksas nav pievilcīgas. Pilsētplānošanā 
vairāk jāņem vērā sarukšanas procesi, tostarp atdzīvinot un pārveidojot pilsētu centrus 
(šajā jomā līdz šim ir gūts maz pieredzes). Skartās kopienas varētu būt izmēģinājuma 
reģioni (sk. punktu 1.d)) un piedāvāt savu risinājumu piemērošanu visā Eiropā.

d) Jāatrod inovatīvas koncepcijas, lai pielāgotos vietējā sabiedriskā transporta
jaunajiem uzdevumiem. Piemēram, ja ir mazāk nodarbinātu personu, tad arī mazāk 
pasažieru. Lauku apvidos maršrutu satiksme ir daļēji jāpārtrauc. 

3. Senioru, bērnu un ģimenes politika 

Pozitīvais (ekonomiskais un sociālais) senioru devums sabiedrībai bieži vien tiek pārāk 
zemu novērtēts. Referente atzinīgi vērtē plānu 2012. gadu pasludināt par Eiropas gadu 
aktīvām vecumdienām un starppaaudžu solidaritātes veicināšanai. Vienlaicīgi jāintegrē 
jaunieši visās sabiedrības jomās un jāsniedz viņiem labas izredzes izglītībā un darba tirgū. 
Turklāt īpaši jāatbalsta sievietes un ģimenes.

a) Kopienām jākļūst senioriem pievilcīgām arī tādēļ, lai novērstu sociālo atstumtību. Šajā 
jomā ietilpst, piemēram, arī neierobežota piekļuve publiskām iestādēm. Arī attiecībā uz 
senioriem piemērotu dzīvesvietu veidošanu jāmeklē jauni risinājumi, piemēram, ar 
ERAF līdzekļiem veidot aprūpētas dzīvesvietas vai vairākpaaudžu mājas. Varētu veicināt 
arī procentu likmju ziņā izdevīgu kredītu piešķiršanu senioriem piemērotu dzīvokļu 
celtniecībai.

b) Reģionos, kuros samazinās iedzīvotāju skaits, ir jāņem vērā palikušo iedzīvotāju 
novecošana un atbilstoši pieprasījumam jāpielāgo sociālo un veselības aprūpes iestāžu
pakalpojumi. Jānodrošina finansējums, lai vecāka gadagājuma cilvēkiem arī turpmāk 
nodrošinātu mājas aprūpi un visaptverošu medicīnisko palīdzību.

c) Lai uzlabotu ģimenes dzīves saskaņošanu ar darbu, pilsētām un kopienām 
jānodrošina pilna laika aprūpes iespējas visu vecumu bērniem, un šādiem pakalpojumiem 
jābūt stabiliem un bezmaksas. Turklāt jānodrošina atbilstošas, ģimenēm piemērotas 
dzīvojamās platības klāsts par samērīgu cenu. Tikai tad, ja tiks radītas labas bērnu aprūpes 
un izglītības iespējas, kā arī nākotnes izredzes jauniem cilvēkiem, dzimstības līmenis 
varētu atkal pieaugt.

4. Migrācija

Imigrācija no valstīm ārpus Eiropas Savienības līdz šim bija svarīgākais iedzīvotāju skaita 
pieauguma avots. Demogrāfisko apsvērumu dēļ situācija Eiropā arī turpmāk būs atkarīga 
no kvalificēta darbaspēka imigrācijas. Tāpat jāsecina, ka imigrantu integrācija dažādos 
Eiropas reģionos norit ar dažādam sekmēm.

a) Referente uzskata, ka saistībā ar demogrāfiskajām izmaiņām nepieciešama ilgtermiņa 
Eiropas migrācijas stratēģija. Eiropas Savienībai labāk jākoordinē imigrācija un 
integrācija. Legālā imigrācija jāreglamentē Eiropas līmenī.
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b) Reģioniem jāsaņem vairāk finansējuma imigrantu integrēšanai. Turklāt tiem 
nepieciešams atbalsts ar imigrantiem saistīto aizspriedumu pārvarēšanai.

5. Nodarbinātība

Referente uzskata, ka saistībā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos vissvarīgākā nozīme ir 
nodarbināto personu daļas paaugstināšanai un kvalifikāciju uzlabošanai, lai 
saglabātu labklājību, ražīgumu un sabiedrības kohēziju. Pašreizējā finansēšanas periodā 
EUR 19 miljardi ir atvēlēti nodarbinātības šķēršļu novēršanai, jo īpaši attiecībā uz 
sievietēm, jauniešiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un mazkvalificētiem darbiniekiem. 

a) Kohēzijas politika vairāk nekā iepriekš jāizmanto tam, lai veicinātu pasākumus tādu 
sabiedrības grupu atbalstam, kuru nodarbinātības potenciāls vēl pilnībā netiek izmantots. 
Jo īpaši Eiropas Sociālais fonds ir jāveido tā, ka tā potenciālu var pilnībā izmantot.

b) Daudzos reģionos viena no lielākajām problēmām ir jauniešu bezdarbs, un šim 
nolūkam būtu jāizmanto ESF līdzekļi, tā nodrošinot jauniešu sociālo iekļaušanu un 
sniedzot viņiem iespēju sākt darbu piemērotā profesijā.

c) Arī sieviešu nodarbinātības līmenis joprojām ir pārāk zems. Demogrāfiskās izmaiņas 
ir papildu arguments, lai lielākam skaitam visu vecumu sieviešu nodrošinātu piekļuvi 
darba iespējām un mūžizglītības programmām. 

6. Analīzes instrumenti un paraugprakse

Lai rastu atbildes uz demogrāfisko izmaiņu radītajiem uzdevumiem, referente uzskata, ka 
vispirms būtu svarīgi šīs izmaiņas statistiski pareizi noteikt. Pēc tam būtu jāuzlabo 
koordinēšana starp kompetentajām iestādēm.

a) Lai labāk noteiktu demogrāfiskās izmaiņas Eiropas reģionos, jāuzlabo analīzes 
instrumenti, tajos iekļaujot arī reģionālos aspektus. Komisijai precīzāk jāizstrādā 
demogrāfiskās neaizsargātības indekss un regulāri tas jāatjaunina. Turklāt būtu 
jānodrošina demogrāfiskajai attīstībai veltīto vietējo, reģionālo un dalībvalstu datu bāzu 
salīdzināmība, lai datus par visu Eiropu var pārbaudīt un novērtēt1.

b) Reģioniem kopā jāizstrādā uz sadarbību balstītas stratēģijas. Svarīga ir sadarbība ar 
vietējiem un reģionālajiem dalībniekiem (piemēram, veselības aprūpes vai sociālajiem 
dienestiem). Komisijai turklāt atkārtoti jāpārbauda iespējas īstenot projektu Erasmus
atsevišķiem vietējo un reģionālo struktūru pārstāvjiem. 

                                               
1 Sk. SHARE datu bāzi par veselību, novecošanu un nodarbinātības pārtraukšanu Eiropā


