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Īsumā

Šajā pētījumā sniegts pārskats par reģionālām demogrāfiskajām struktūrām un
tendencēm Eiropas Savienībā, īpaši pievēršoties to iespējamai ietekmei uz
sociālekonomisko un teritoriālo kohēziju, un kohēzijas politikas lomu demogrāfisko
izmaiņu jautājuma risināšanā. Precīzāk, tajā analizēts, kā un kādā mērā ar 2007.–
2013. gada Eiropas kohēzijas politiku un struktūrfondiem ir risināts demogrāfisko
izmaiņu jautājums reģionālā līmenī, lai gūtu lietderīgas norādes par to, kā kohēzijas
politikas pasākumus varētu padarīt efektīvākus turpmākajā plānošanas periodā
(2014–2020). Pētījumā ietverts literatūras un datu pārskats par demogrāfiskajām
un telpiskās attīstības tendencēm ES reģionos un galvenajām politikas norisēm;
pārskats par kohēzijas politikas plānošanas dokumentiem 2007.–2013. gadam;
desmit reģionālo problēmsituācijas analīžu un labas prakses gadījumu padziļināta
faktiskā analīze un, visbeidzot, galveno konstatējumu horizontālā analīze, lai izdarītu
secinājumus un sagatavotu politikas ieteikumus 2014.–2020. gada plānošanas
periodam.
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KOPSAVILKUMS

Šajā pētījumā sniegts pārskats par reģionālām demogrāfiskajām tendencēm Eiropas
Savienībā un kohēzijas politikas lomu demogrāfisko izmaiņu jautājuma risināšanā, lai gūtu
lietderīgas norādes turpmākajam plānošanas periodam.

Galvenās demogrāfiskās problēmas

Problemātiskākās tendences nākotnē ir iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošana,
lai gan starptautiskā migrācija kopš deviņdesmitajiem gadiem ir kļuvusi par galveno
iedzīvotāju skaita pieauguma virzītājspēku, izņemot dažas Austrumeiropas valstis, kurās
migrācijas saldo ir negatīvs. Tomēr demogrāfiskā situācija Eiropas reģionos būtiski atšķiras
atkarībā no dažādiem sociālekonomiskajiem faktoriem.  Demogrāfiskajām tendencēm ir arī
ietekme uz ES telpiskās attīstības apstākļiem, turklāt lielāks iedzīvotāju skaita
samazināšanās risks ir perifērās un lauku teritorijās, kā arī postindustriālos pilsētas un
kalnu apgabalos.

Šīm demogrāfiskajām tendencēm ir būtiskas sociālekonomiskās un politiskās sekas, jo tās
ietekmē produktivitāti un izaugsmi, sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu,
nelīdzsvarotību starp iedzīvotāju skaitu pilsētas un lauku apgabalos un darba ņēmēju
trūkumu. Tāpēc demogrāfiskās izmaiņas ir būtiskākais jautājums, kas ietver dažādas
politikas jomas un iesaistīšanās līmeņus, tostarp sociālās aizsardzības sistēmas,
nodarbinātības politiku, pilsētas un lauku apgabalu plānošanu, komunikāciju un sociālās
infrastruktūras, dzimumu līdztiesību un ģimenes politiku, izglītības un apmācības politiku,
kā arī imigrācijas un integrācijas politiku.

Demogrāfiskās izmaiņas šobrīd ir Eiropas, valstu un reģionālās politikas uzmanības centrā.
Komisija ir sekmējusi debates un sagatavojusi datus, rādītājus un ziņojumus, uzsvērusi
reformu nepieciešamību un pieņēmusi struktūrfondu noteikumus un Kopienas stratēģiskās
vadlīnijas, lai atbalstītu politiku, ar kuru veicināt pielāgošanos demogrāfiskajām izmaiņām.
Jo īpaši izaugsmes stratēģijā „Eiropa 2020” demogrāfisko problēmu jautājums ir risināts,
izmantojot lielāko daļu pamatiniciatīvu. Eiropas Parlaments 2011. gadā pieņēma rezolūciju,
kurā apskatīts jautājums par demogrāfisko izmaiņu ietekmi uz kohēzijas politiku reģionālā
līmenī. Dalībvalstis pārskata savas nodokļu un pabalstu sistēmas, lai mudinātu darba
ņēmējus ilgāk palikt darba tirgū, turklāt vairāki reģioni ieņem vadošo lomu stratēģiskā
domāšanā un darbībās, kuru mērķis ir risināt reģionam raksturīgās demogrāfiskās
problēmas.

Kohēzijas politikas loma

Kohēzijas politikai var būt būtiska loma, lai atbalstītu reģionālo pielāgošanos
demogrāfiskajām izmaiņām un pretotos riskiem, ko rada ievērojamas atšķirības attīstības
līmenī starp reģioniem demogrāfisku tendenču dēļ. Ar lielāko daļu ERAF un ESF
struktūrfondu prioritāro tēmu var risināt demogrāfisko risku jautājumu. Demogrāfisko
jautājumu pieaugošo ietekmi atspoguļo to aizvien biežāka iekļaušana kohēzijas politikas
2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodā, lai gan horizontālo principu
vidū nav pievērsta īpaša uzmanība demogrāfiskajām izmaiņām.

Saskaņā ar mūsu aprēķiniem 2007.-2013. gada periodā prioritārajām tēmām, kas tieši vai
netieši saistītas ar demogrāfiskajām izmaiņām, kopumā piešķirts EUR 64,1 miljards (19 %
no kopējā ERAF, ESF un kohēzijas fonda finansējuma piešķirts dalībvalstīm).
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Desmit teritoriālās problēmsituācijas analīzes, kas atspoguļo dažādus demogrāfiskos un
sociālekonomiskos apstākļus, pierāda, ka vietējā līmenī pieaug informētība par
demogrāfiskajām izmaiņām un tām tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība:

 Kohēzijas politikas pasākumi bieži vien ir galvenās darbības, ar kurām demogrāfiskās
problēmas tiek risinātas reģionālā un vietējā līmenī, un tie bieži vien papildina
valstu/reģionālās stratēģijas.

 Kohēzijas politikas pievienotā vērtība jo īpaši atspoguļojas sociālo infrastruktūru un
pilsētu un/vai lauku apgabalu atjaunošanā ar ERAF pasākumiem, kā arī vecu cilvēku,
sieviešu, jauniešu un migrantu nodarbināmības un iekļautības veicināšanā ar ESF
pasākumiem. Teritoriālā sadarbība ir bijusi efektīva, atbalstot iestāžu mācīšanos no
pieredzes attiecīgajā jomā.

 Tomēr kohēzijas politikas pasākumu potenciāls dažos gadījumos ir bijis ierobežots, jo ir
trūkusi visaptveroša stratēģija, kas pievēršas demogrāfiskajām problēmām, un
informētība par struktūrfondu potenciālu demogrāfisko izmaiņu jautājuma risināšanā.
Kohēzijas pasākumiem ir potenciāls izmantot demogrāfisko izmaiņu radītās iespējas,
piešķirot vērtību gados veciem iedzīvotājiem, migrantiem un sievietēm kā ekonomikas
dalībniekiem un tehnoloģisko jauninājumu, jaunu preču un pakalpojumu pieprasījuma
un piedāvājuma virzītājspēkiem.

Sākotnējā diskusijā par 2014.-2020. gada perioda stratēģiskajām prioritātēm novērojams
nolūks pievērst lielāku uzmanību demogrāfiskajām problēmām un krīzes sekām. Paredzēta
arī lielāka integrācija un sinerģija starp kohēzijas politiku un pārējiem struktūrfondiem, kā
arī starp šiem fondiem un valstu un reģionālajām stratēģijām.

Ietekme uz politiku

Turpmāk ir minēta pētījumā konstatētā būtiskākā ietekme uz politiku. Tā atbilst Eiropas
Parlamenta 2011. gada rezolūcijas norādēm un jau daļēji ir iekļauta grozītajā tiesību aktu
kopuma projektā, kas veido kohēzijas politiku 2014.-2020. gadam, un vienotā stratēģiskā
satvara starpnozaru politikas mērķos.

Lai uzlabotu struktūrfondu efektivitāti attiecībā uz demogrāfisko izmaiņu jautājuma
risināšanu nākamajā plānošanas periodā, būtu nepieciešams veicināt:

 lielāku un konkrētāku uzsvaru uz demogrāfiskajām izmaiņām kā prioritāro jomu
galīgajos noteikumos un pamatnostādņu izplatīšanu dalībvalstu un reģionu
atbalstam, izpētot potenciālu, kas struktūrfondiem varētu būt attiecībā uz
demogrāfisko izmaiņu jautājuma risināšanu, izstrādājot un īstenojot partnerības
nolīgumus un darbības programmas;

 dažādu struktūrfondu veicināto pasākumu labāku koordināciju un integrāciju un
lielāku elastīgumu to izmantošanā, lai veicinātu papildināmību un konsekvenci;

 aktīvāku pieeju demogrāfiskās politikas veidošanā un labas prakses un pieredzes
apmaiņā, lai iestādes no tām varētu mācīties;

 īpašus rīkus, lai pārraudzītu un izvērtētu potenciālo un faktisko ietekmi, kāda ir
struktūrfondiem demogrāfisko izmaiņu jautājuma risināšanā, nodrošinot vadlīnijas
un turpmāk izstrādājot attiecīgus demogrāfiskos rādītājus, lai veicinātu, ka
pārraudzības un izvērtēšanas sistēmas var savākt un pēc tam izvērtēt attiecīgus
galvenos datus;
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 tehnisko atbalstu vadošajām iestādēm un vietējām ieinteresētajām personām, lai
īstenotu efektīvu politiku, kas pievēršas demogrāfiskajām izmaiņām valstu un
reģionālā līmenī.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlaments ar Padomi dala likumdevēja funkciju, tam ir būtiska
loma šajos procesos, veicinot pastiprinātu uzmanību demogrāfiskajām problēmām,
integrētu politikas pieeju (ES politikā kopumā un jo īpaši kohēzijas politikā) un proaktīvu
pieeju šajā jomā. Turpmākie mēneši būs īpaši nozīmīgi, un Eiropas Parlamentam būtu
jāpārrauga 2011. gada rezolūcijas piemērošana un jānostiprina sava uzraudzības funkcija
attiecībā uz kohēzijas politikas efektivitāti demogrāfisko izmaiņu jautājuma risināšanā.


